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2. Inscrições

As inscrições para os Campeonatos Nacionais Escolares 2016 serão realizadas da
seguinte forma:
a) Modalidades Individuais
1. A CLDE deverá proceder à inscrição dos participantes nas modalidades individuais,
através da ligação http://area.dge.mec.pt/cdecldes, indicando todos os elementos
constituintes e informações adicionais solicitadas. No final da introdução dos dados,
poderá concluir o processo exportando os mesmos;
2. A CRDE deverá proceder à inscrição dos árbitros/juízes da DSR através da ligação
http://area.dge.mec.pt/cdedsrs, indicando todos os elementos constituintes e
informações adicionais solicitadas, e exportando os dados. Para conclusão do
processo, deve informar a DDE/DGE pelo meio mais expedito.
A CRDE validará a conformidade dos dados, concluindo o processo com a informação do
preenchimento do formulário à DDE/DGE, através do seguinte correio eletrónico:
campeonatosnacionaisescolares@dge.mec.pt
Todas as inscrições deverão ser submetidas e validadas impreterivelmente até 12 de maio.
Não serão aceites inscrições submetidas/validadas fora do prazo estabelecido.
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3. Receção das Comitivas
A receção das comitivas será feita no dia 19 de maio de 2016, quinta-feira, entre as
12:00 e as 16:00 horas, no Cais da Fonte Nova - Aveiro.
Após um enquadramento e receção das comitivas nos vários locais de embarque
(DSR/DGESTE), será realizada a viagem no comboio dedicado do Desporto Escolar onde
são transportadas as várias delegações, procedendo-se também à entrega dos cartões
ID aos participantes, com a exceção da delegação do Centro que os obterá no
secretariado local do Cais da Fonte Nova - Aveiro.
À chegada, ainda na Estação de Aveiro, as delegações serão encaminhadas para
colocarem as bagagens em local adequado e destinado para o efeito, organizado por
modalidades, a fim de serem recebidas depois no Cais da Fonte Nova – Aveiro.
No local junto às bagagens, os professores responsáveis por cada modalidade/alunos,
enquadrados pelos chefes de cada delegação, irão receber o seu Guia, bem como as
primeiras informações sobre o evento.
No Cais da Fonte Nova, destinado à receção das diversas comitivas, haverá animação e
lugar à distribuição da alimentação a cada um dos participantes. Só poderão entrar
neste espaço os participantes devidamente identificados.
Neste local de receção dos participantes estarão também a decorrer as competições
da Fase Final de Basquetebol 3x3.
As acreditações oficiais (confirmação das inscrições, das listagens da base de dados e
apresentação da documentação de cada participante) serão realizadas nas
escolas/locais de acolhimento de cada modalidade.
Após a chegada às escolas/locais de acolhimento, os chefes de delegação e os
professores responsáveis por cada modalidade deverão dirigir-se ao secretariado
local, de forma a realizar a acreditação oficial de todos os participantes (alunos,
juízes/árbitros e professores), a receber o vestuário do evento e toda a documentação
necessária sobre a programação final do evento.
As acreditações oficiais (confirmação das inscrições, listagem da base de dados,
apresentação da documentação de cada participante) serão realizadas no rés do chão,
junto ás escadas do pavilhão do IPB Bustos entre as 17h00 e as 18h00.
O suporte musical de cada atuação deve ser entregue à organização aquando da
acreditação, em CD/Pen devidamente identificado (DSR/Escola/1ª ou 2ª
coreografia/duração).
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Cada CD deve conter, exclusivamente, o suporte musical para uma atuação.
Devido ao carácter de organização logística, é obrigatório o envio por e-mail (até 12
de maio) do suporte musical e das indicações logísticas de material a utilizar em
prova:
campeonatosnacionaisescolares@dge.mec.pt e prof_jacysantos@hotmail.com

4. Acreditação das Comitivas

Após a primeira fase da acreditação (entrega dos cartões ID aos participantes) realizarse-á a acreditação oficial, realizada na escola/local de acolhimento de cada
modalidade, sendo necessária a apresentação obrigatória dos seguintes documentos,
de acordo com o Regulamento Geral de Provas 2013-1017, revisto em Setembro de
2015:

 Bilhete de Identidade/ Cartão do Cidadão ou Passaporte dos Alunos
participantes.
 Ficha de Inscrição do Grupo / Equipa (impressa a partir da Base de
Dados do Desporto Escolar), devidamente autenticada pelo respetivo
Presidente do Clube do Desporto Escolar da Escola em causa, com os
alunos participantes devidamente assinalados/destacados.
Apresentar os documentos de identificação dos alunos pela ordem
em que surgem na ficha nominal do Grupo- Equipa.
Protocolos de cooperação do(s) aluno(s) que frequentem grupoequipa de Desportos Gímnicos em escola que não a sua escola de
origem. De acordo com o ponto 2.4.5. do Regulamento Geral de
Desportos Gímnicos, pp. 5: “Sempre que seja celebrado um protocolo
de cooperação, no âmbito dos DG, uma cópia do(s) mesmo(s) terá que
acompanhar o aluno nas competições em que este participe. Caso tal
não se verifique o aluno participará na atividade, somente como extra
competição, não lhe sendo atribuída classificação, (…).”
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5. Reuniões Técnicas e de Ajuizamento

A reunião técnica (professores e alunos juízes/árbitros) será realizada no dia 19 de maio,
das 18:00 às 19:00, na sala A1, no Instituto de Promoção Social de Bustos.

6. Alojamento

O alojamento será efetuado em salas de aula do Instituto de Promoção Social de
Bustos pelo que todos os alunos e professores deverão ser portadores de saco-cama,
almofada e artigos de higiene pessoal.

Dinâmica dos banhos matinais
Os banhos serão matinais, podendo decorrer no período definido pelo programa
horário para o pequeno-almoço (7h30 – 8h30). Os professores que desejarem,
poderão ainda tomar banho no período nocturno.

Nota: Quaisquer danos causados no local de alojamento serão imputados às
respetivas comitivas. Agradecemos toda a compreensão e colaboração, por parte de
professores e alunos, necessárias numa organização desta dimensão.

7. Alimentação

Toda a alimentação será servida no refeitório da Escola de Alojamento.
No final de cada refeição (pequeno-almoço, almoço e jantar), os participantes deverão
levantar o reforço alimentar, no refeitório ou no local onde tomaram a refeição.
Sempre que se justifique, a organização poderá comunicar alterações à programação
inicial.
O almoço final (22 de maio) será servido a todos os participantes no Cais da Fonte
Nova, antes do regresso das comitivas aos locais de origem.
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8. Transportes

Os transportes das comitivas, no decurso dos campeonatos nacionais, serão
garantidos por autocarros disponibilizados pela organização. Serão entregues nas
reuniões técnicas mapas de transportes com todas as informações necessárias para o
evento.
Todos os participantes poderão usufruir gratuitamente destes meios de transporte,
tendo que, para tal, apresentar obrigatoriamente a credencial entregue na
acreditação.
9. Participação

A fase nacional destina-se, fundamentalmente, a alunos do escalão de Juvenis de
ambos os géneros. No entanto, consoante os regulamentos específicos de cada
modalidade e a forma definida de apuramento para esta fase, poderão participar
alunos de outros escalões etários.
Todos os participantes são obrigados a cumprir com a programação do evento (integral),
seguindo o código de conduta definido para os participantes. Define-se por Programação do
Evento todos os momentos de competição, transferes, cerimónias protocolares e
momentos socioculturais definidos e organizados para o evento.
A atitude, a postura competitiva e a participação nestes Campeonatos Nacionais
Escolares, deverão pautar-se por uma responsabilidade e um contributo para a
promoção de valores do Desporto Escolar: Responsabilidade; Espírito de equipa;
Disciplina; Tolerância; e, Respeito.
Os participantes nestes Campeonatos Nacionais deverão manter conduta apropriada,
acatando as regras e normas de funcionamento nos locais de competição e
alojamento, meios de transporte e eventos Culturais e Sociais.
O NÃO cumprimento do ponto anterior será sancionado, pela organização do evento,
com a desclassificação do aluno e/ou equipa e convidado (s) a regressar de imediato
aos seus locais de origem.
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10. Modelo de Competição

Os cartões ID dos participantes serão carimbados (na altura da acreditação oficial) para
poderem circular pelos locais de competição, assim como, para acederem, a uma zona
de aquecimento destinado a cada grupo-equipa.
A entidade organizadora definirá a ordem de atuação dos Grupos-equipa por sorteio,
assim como horários de treino por sorteio. As provas realizar-se-ão no mesmo local
que a modalidade de desportos gímnicos. Ajustamentos de horários, serão
comunicados atempadamente.
Na reunião técnica será disponibilizada a ordem das coreografias, previamente
definidas e enviadas por cada um dos professores responsáveis (até dia 12 de maio,
para campeonatosnacionaisescolares@dge.mec.pt e prof_jacysantos@hotmail.com).
Nos momentos de competição estarão dois painéis de Juízes, em que um painel avalia
sempre a Nota Técnica e um segundo painel avalia sempre a Nota Artística. Para cada
painel de juízes é colocado, um juiz árbitro (professor) que toma conta da nota técnica
ou artística respetivamente. Os juízes de linha, serão os alunos/juízes de cada grupo
equipa participante. Existirá um juiz para cronometrar as provas. Para além dos juízes,
existirá o juiz principal de prova, que regula a prova na sua globalidade, sendo o
coordenador da respetiva modalidade. Será aplicado o Regulamento específico das
Atividades Rítmicas Expressivas, tendo na constituição do Júri, elementos nomeados
(convidados) pela Entidade organizadora.
Para esta fase nacional, cabe a cada DSR assegurar a participação de um juiz
independente do grupo-equipa apurado da sua DSR, segundo a quota estabelecida,
sob pena de penalização/desqualificação. Sendo obrigatório também, que cada grupo
seja acompanhado por um aluno juiz/árbitro da sua equipa (regulamento geral de
provas, artigo 25º).
Na sexta-feira, decorrerá o primeiro momento de competição no pavilhão da IPB
Bustos.
No Sábado, decorrerá o segundo momento de competição no pavilhão da IPB Bustos.
A média das duas pontuações definirá a pontuação final e respetiva classificação dos
Grupos-equipa.
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11. Noite das Modalidades

Este ano gostaríamos de apresentar na noite da modalidade, cada grupo-equipa
participante nesta fase nacional.
1ª Parte:
Tendo como tema: Apresentação dos grupos/equipas de cada DSR – “como vêem a
dança”?
Os tópicos para a apresentação serão como por exemplo: (A) a sua apresentação do
grupo, escola e seu historial; (B) seus objetivos e expectativas atuais e futuras; (C)
como vêem a dança? Podem explorar o conceito de como vêem e querem transmitir a
dança, através do Vosso meio escolar, que elações colhem do vosso passado, presente
e perspetivas para o futuro.
A apresentação não deverá exceder os dez minutos. A criatividade é um meio
importante e comum que poderá ser explorado neste sentido de apresentação. A
forma de apresentação fica ao vosso critério, ficando a sugestão de apresentar em
PowerPoint, filme ou fotografias sobre o grupo/equipa. A 1ª parte será apresentada no
auditório da escola, estando estes recursos disponíveis: data show, Net, som, colunas,
microfone.
2ª Parte:
Cada grupo apresenta um esquema de dança de cerca 1 minuto, para todos
aprenderem em comum e realizarmos um “flashmob”. Esta 2ª parte realizar-se-á no
Ginásio, tendo aparelhagem sonora disponível.
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12.Programa Horário

Quinta-feira, 19 de maio de 2016

Receção das comitivas e lanche

17:00/18:00
18:00/19:00

Acreditação
Reuniões Técnicas
Professores (salaA1)
Jantar dos alunos
Jantar dos Professores
Cerimónia de Abertura
Regresso ao alojamento

19:00/20:00
20:00
21:30/23:00
23:00

Aveiro, Cais da Fonte
Nova

IPB Bustos

12:00/16:00

Sexta-feira, 20 de maio de 2016
07:30/08:30
09:00/12:00
09:00/13:00
13:00/14:30
14:30/16:00
16:45/17:00
17:00/18:30
19:00/20:00
21:30/23:00

Pequeno-Almoço
Treinos no Ginásio
Formação de Juízes
(sala de música)
Almoço
Marcação de espaço (pavilhão)
Desfile das Delegações
1º MOMENTO COMPETIÇÃO pavilhão
Jantar
Noite das Modalidades
1ª Parte Auditório/2ª parte Ginásio
Sábado, 21 de maio de 2016

07:30/08:30

Pequeno-Almoço

09:00/13:00

Treinos no Ginásio

12:30/14:00
15:30/16:30
17:00/18:30
19:00

Almoço
Marcação de espaço Pavilhão
2º MOMENTO COMPETIÇÃO
Cerimónia de Entrega de Prémios
Jantar
Refeitório
Partida para a Noite de Convívio

19:00/20:00
20:30
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Noite de Convívio
21:00/23:00

Nota: Todos os participantes deverão
comparecer com uma peça de roupa branca, à
sua escolha

23:00

Regresso ao alojamento

Aveiro

Domingo, 22 de maio de 2016
07:30
09:00
13:30/16:00
16:30

Pequeno-almoço
Manhã Livre
Visita à cidade de
Aveiro
Almoço de
Encerramento
Regresso das Comitivas

Escola
Programa Cultural
Aveiro

Nota: O programa horário poderá sofrer pequenas alterações, mediante a especificidade das
modalidades. Deverá ser tido em conta o horário definido na reunião técnica. Todos os participantes
terão que participar obrigatoriamente nos eventos sociais e almoço de encerramento.

13.Casos omissos

Os casos omissos, não considerados neste documento e no Programa Geral, serão
analisados pela organização com base no Regulamento Geral de Provas 2013/2017 e
no Regulamento Específico de cada modalidade. A organização decidirá em
conformidade e da sua decisão não caberá recurso.
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