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Apresentação

O presente documento pretende disponibilizar a informação mais relevante, a organização das diversas
etapas de trabalho, a previsão e preparação de todas as dinâmicas, garantindo a articulação e
disseminação de informação de modo a que as atividades propostas, nesta fase final do Campeonato
Nacional Escolar de Atividades Náuticas, aconteçam de acordo com o desejado.
Iremos criar condições para que tudo aconteça, num trabalho e dedicação da equipa do Desporto Escolar
que estará envolvida neste evento, articulando a participação dos diferentes atores sob os princípios de
processos colaborativos.
O conhecimento coletivo é maior que a soma dos conhecimentos individuais, além de ser
qualitativamente diferente. Este é sempre o nosso ponto de partida para todo o trabalho.
Estamos aqui para vos proporcionar uma fantástica experiência.

Sejam bem‐vindos a mais uma fase final, nas modalidades Náuticas, do Campeonato Nacional Escolar!

1 – CIDADES DE VIANA DO CASTELO E CAMINHA
Durante os vários dias em que decorrerá o evento, Viana do Castelo e Caminha serão as cidades eleitas
para nos acolher e proporcionar uma experiência única, tanto no campo competitivo como no campo da
confraternização.
Viana do Castelo é a cidade capital de distrito, situada na província do Alto Minho, na região do Norte do
país. Situada junto ao mar, com planos de água e praias excelentes para as atividades náuticas.
Caminha, sede de Concelho, é sem dúvida uma das mais belas Terras de Portugal. Rodeada por água, a
norte avista‐se a Galícia com o rio Minho como fronteira.
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2 – CONTACTOS ÚTEIS
CONTACTOS DOS CUIDADOS DE SAÚDE NA CIDADE (Morada e Telefone)
VIANA DO CASTELO E CAMINHA
Morada: Estrada de Santa Luzia
Hospital de Santa Luzia

4904‐858 VIANA DO CASTELO

Tel.: 258 802 100

Email Geral: administracao@ulsam.min‐saude.pt

Farmácia Beirão
Rendeiro

Morada: Rua da Corredoura, 50‐54
Caminha (Matriz)

Farmácia de São
Domingos

Morada: Largo de São Domingos 54

Tel.: 258722181

Tel.: 258 822 699
4900‐330 Viana do Castelo

Morada: Praça da República 3‐5
Farmácia Nelsina

Tel.: 258 822 235
4900‐520 Viana do Castelo

Morada: R. Manuel Espregueira 120
Farmácia Central

Tel.: 258 822 527
4900‐318 Viana do Castelo
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3‐ PROGRAMA GERAL
17 de maio – 6ª feira
14:30/17:00h Acreditação – Professores

17:00/17:30h

Navio Gil Eannes

Acreditação e receção ‐ Alunos

Centro Cultural de Viana do Castelo

Parqueamento dos autocarros

Parque estacionamento CCVC

Chegada ao Local de alojamento

ES Monserrate

17:30/18:30h Reuniões técnicas de modalidade

ES Monserrate

19:00h Saída das comitivas para o jantar

ES Monserrate

19:30h Jantar – Cerimónia de abertura

“Santoinho”

22:00h Saída dos autocarros e regresso

ES Monserrate

18 de maio – sábado
08:00h Abertura das instalações desportivas
09:00/19:30h Competições

Locais de competição
Locais de competição

19:30h Partida para locais de alojamento

ES Monserrate

20:00/21:00h Jantar

ES Monserrate

21:30/22:30h Atividade livre

ES Monserrate

23:00h Silêncio

ES Monserrate
19 de maio – domingo

08:00h Abertura das instalações desportivas

Locais de competição

09:00/12:00h Competições

Locais de competição

12:00/13h00h Entrega de Prémios

Locais de competição

13:00h Partida para o almoço

Locais de competição

13:30h Almoço de Convívio Final

ES Monserrate

15:30h Viagem de regresso
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5‐ TRANSPORTES – Informação geral
DIAS 17, 18 e 19 de maio
O transporte dos participantes na Fase Final do Campeonato Nacional Escolar de Atividades Náuticas, são
da responsabilidade das Direções de Serviços Regionais da Educação em articulação com as Coordenações
Locais do Desporto Escolar e escolas.

Após a chegada ao Parque de Estacionamento do Centro Cultural de Viana do Castelo, todos os autocarros
e respetivos motoristas ficarão à disposição da organização para a execução de serviços, entre os locais
de alojamento e competição e para os outros eventos previstos no Programa do Campeonato Nacional
de Atividades Náuticas.

A organização não fornece alojamento aos motoristas.

À chegada a Viana do Castelo, o estacionamento dos autocarros será feito no Parque de estacionamento
do Centro Cultural de Viana do Castelo. Após refeição volante realizar‐se‐á uma reunião no Centro Cultural
com os motoristas para programação dos percursos a realizar durante este evento.
6‐ MODALIDADES
6.1 Canoagem

FEMININO
MASCULINO

LOCAL COMPETIÇÃO
Clube de Remadores
do Lima

ALOJAMENTO
ES Monserrate

ALIMENTAÇÃO
ES Monserrate

Transportes: Transporte de autocarro da Escola Secundária de Monserrate para o local de competição,
Jantar de Cerimónia de Abertura e almoço final.

6.2 Remo
LOCAL COMPETIÇÃO

ALOJAMENTO

ALIMENTAÇÃO

Sporting Clube
Caminhense

ES Monserrate

ES Monserrate

FEMININO
MASCULINO

Transportes: Transporte de autocarro da Escola Secundária de Monserrate para o local de competição,
Jantar de Cerimónia de Abertura e almoço final.
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6.3 Surf
LOCAL COMPETIÇÃO

ALOJAMENTO

ALIMENTAÇÃO

Praia do Cabedelo

ES Monserrate

ES Monserrate

FEMININO
MASCULINO

Transportes: Transporte de autocarro da Escola Secundária de Monserrate para o local de competição,
Jantar de Cerimónia de Abertura e almoço final.
6.4 Vela

FEMININO
MASCULINO

LOCAL COMPETIÇÃO
Clube de Vela de Viana do
Castelo

ALOJAMENTO
ES Monserrate

ALIMENTAÇÃO
ES Monserrate

Transportes: Transporte de autocarro da Escola Secundária de Monserrate para o local de competição,
Jantar de Cerimónia de Abertura e almoço final.

7‐ INFORMAÇÕES RELEVANTES
7.1 PARTICIPAÇÃO

Os participantes (alunos e professores) nestes campeonatos obrigam‐se a aceitar todas as condições
(técnicas e logísticas) disponibilizadas pela Organização do Evento e a acatar as orientações desta, bem
como, a estarem presentes em todos os momentos do Programa do Evento (competição, alimentação,
alojamento, transferes, cerimónias protocolares, programa sociocultural), não podendo ausentar‐se,
temporária ou definitivamente, sem autorização prévia da comissão organizadora.

No decorrer do Campeonato Nacional Escolar de Atividades Náuticas, caso seja necessário que um aluno
se ausente, por motivos de força maior, o professor responsável pelo mesmo, deverá solicitar autorização
à Organização sobre a referida ausência, pedindo ao Encarregado de Educação, ou representante legal, a
assinatura de um termo de responsabilidade (minuta disponibilizada nas reuniões técnicas).

O aluno que se ausente do evento já não poderá voltar ou regressar às atividades do evento.

Todos os alunos e professores deverão ser portadores dos respetivos documentos de identificação.

Sobre o transporte coletivo de crianças, chamamos a especial atenção a todos os professores para o
disposto na Lei nº 13/2006, de 17 de abril.
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7.2 RECOLHA DE IMAGEM

Durante o evento serão recolhidas imagens (fotos e vídeo) e realizadas entrevistas.
No âmbito da participação no Desporto Escolar, o Ministério da Educação poderá recolher, utilizar ou
fazer utilizar, reproduzir ou fazer reproduzir o nome, imagem, voz e prestação desportiva dos
participantes, em situações individuais ou de grupo.
É da responsabilidade dos Professores Acompanhantes dos respetivos Agrupamentos de Escolas/Escolas
Não Agrupadas assegurar as devidas autorizações.

7.3 VOLUNTÁRIOS

Os Voluntários estão divididos em 2 categorias:
‐

Voluntários Apoio à Comissão Organizadora Local (COL) e às modalidades nas instalações
desportivas (Canoagem, Remo, Surf e Vela)

‐

Voluntários de Apoio às várias Comissões (Secretariado, Cerimónias e Evento Social)

A organização tem ao dispor Voluntários por modalidade. Estes Voluntários irão receber os participantes
de cada modalidade e encaminhá‐los para o respetivo autocarro.
Todas estas categorias de voluntários se regem pelas orientações que estão compiladas num “Manual do
Voluntário”, elaborado e construído com base na experiência e nas dinâmicas implementadas ao longo
dos anos neste tipo de eventos do Desporto Escolar, e que será nesta Fase Final Nacional uma ferramenta
de trabalho.
Será para os alunos voluntários uma aprendizagem e uma formação em contexto de trabalho, dotando‐
lhes de competências que os acompanharão, não só neste evento, mas durante todo o seu percurso
escolar.
7.4 ACREDITAÇÃO

Só poderão participar no Programa do evento (desportivo e social) os elementos (professores, alunos,
voluntários…) acreditados pela organização, devendo, desde o momento da acreditação até ao início da
sua viagem de regresso, ser portador do cartão de acreditação sempre bem visível.
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A acreditação será realizada de acordo com os nºs 1 e 2 do artigo 3º do Regulamento Geral de Provas do
Desporto Escolar, no Centro Cultural de Viana do Castelo, próximo do Navio Gil Eannes, no horário
previsto no Programa Geral.

Junto ao local de Acreditação, os professores responsáveis por cada modalidade/alunos, serão recebidos
pelo seu Guia de modalidade.

À chegada à ES Monserrate, as delegações serão encaminhadas para colocarem as bagagens em local
adequado e destinado para o efeito, organizado por modalidades.

7.4.1 ACREDITAÇÃO – Substituições

Quanto à necessidade de substituir alunos (atletas, juízes…), após a data limite das inscrições (13 de
maio), essa substituição só será formalizada no momento da acreditação.

A substituição de um atleta só poderá ocorrer quando o aluno/atleta substituto estiver inscrito no
Grupo/Equipa até ao dia 15 de março. Todas as inscrições deverão ser previamente validadas pelos
respetivos Coordenadores Regionais, respeitando os respetivos Rankings.

Qualquer substituição só poderá ser formalizada, no dia da acreditação, respeitando o preconizado no n.º
2.1 do artigo 1º do Regulamento Geral de Provas do Desporto Escolar.

Todos os participantes irregularmente inscritos serão impossibilitados de participar na atividade
competitiva, enquanto elementos da comitiva.

7.5 ALOJAMENTO – material necessário

Todos os participantes serão alojados em escolas, em salas de aula, em regime de acantonamento, pelo
que deverão ser portadores de saco‐cama, material de higiene pessoal e outros utensílios julgados
convenientes.
Para os banhos e higiene pessoal, deverão utilizar, preferencialmente, os balneários dos locais de
competição.
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7.6 ALIMENTAÇÃO – Regimes Especiais
Todos participantes terão direito às 3 refeições principais, articuladas com os horários e com as
características próprias da modalidade, bem como, direito a alguns reforços alimentares considerados
importantes pela comissão organizadora. No caso de necessidade de dietas especiais, deverão manifestar
essa mesma necessidade até ao dia 13 de maio, para o correio eletrónico: carla.falle@dgeste.mec.pt,
identificando o nome do participante, modalidade, género, tipo de dieta, restrições ou intolerâncias
alimentares.

7.8 CIDADANIA E CONSCIÊNCIA AMBIENTAL NO DESPORTO ESCOLAR

7.8.1. CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

No seguimento dos anteriores campeonatos nacionais mais sustentáveis, este ano, os participantes irão
receber o seu cantil* e evitar que centenas de quilos de plástico sejam desperdiçadas. Mas as novidades
não se ficam por aqui, já que o consumo de matérias‐primas vai ser evitado a todo custo, tentando banir
tudo o que seja descartável.

Este é também o evento para monitorizar os consumos e avaliar a pegada ambiental do evento, para que
os Campeonatos de 2020 passem, em definitivo, a ser um exemplo de evento desportivo sustentável."

* A oferta de um cantil a cada participante (alunos e professores) servirá para uma gestão pessoal
quanto às suas necessidades de hidratação e ingestão de H2O. Para o efeito, haverá locais devidamente
assinalados para o abastecimento de H2O!

7.8.2. DINÂMICA DE GRUPO NA CERIMÓNIA DE ABERTURA

O Desporto Escolar é competição, é festa mas também é solidário, preocupa‐se com questões ambientais
e ainda com estilos de vida saudáveis, incutindo esse espírito aos seus alunos.

E é neste contexto que surgiu o desafio lançado pela Organização, uma vez que o símbolo de Viana do
Castelo é um coração, para a construção de um coração humano gigante.
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Com o apoio de alunos e professores será mais um dos desafios deste evento. Estamos convictos da
alegria que será juntar os alunos na construção do coração humano.

No dia 17 de maio, pelas 20h e antes da cerimónia de abertura, vamos desenhar um coração humano
gigante, junto à entrada do restaurante “Santoinho”. Convidamos todos para uma foto conjunta com as
entidades parceiras do evento.
7.9 AVALIAÇÃO E CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO
A ficha de avaliação é de preenchimento e entrega obrigatória para todos os Professores.
No dia 19 de maio, aquando da chegada à ES Monserrate, os professores dirigir‐se‐ão aos elementos do
Secretariado‐Geral para levantar os certificados e formalizar o preenchimento da ficha de avaliação on‐
line.

Os professores têm o direito, e o dever, de avaliar o evento e a sua organização, pelo que não poderão
iniciar a viagem de retorno sem concluir esta tarefa.

A opinião dos participantes constitui um forte contributo para que se possam alterar procedimentos e
no futuro apresentar organizações que correspondam melhor às vossas expectativas de todos.

7.10 CASOS OMISSOS

Os casos omissos, não considerados neste documento e nos documentos orientadores de cada
modalidade, serão analisados pela organização com base no Regulamento Geral de Provas 2018/2019 e
no Regulamento Específico de cada modalidade.

A Organização decidirá em conformidade e da sua decisão não cabe recurso.
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