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Procedimentos do Desporto Escolar 2016/2017 

 

 

Atividade Externa 

 

 
[INSCRIÇÕES DE ALUNOS NOS GRUPOS EQUIPA E 

AVALIAÇÕES] 
 

 *A inscrição deve ser feita na Ficha de inscrição para a inserção dos 
alunos na Base de dados do DE (art.4º alínea a)). 
 

 Realizar uma impressão do documento da Base de dados e carimbar 
nos SA, proceder desta forma cada vez que se atualiza. 

 
 Autorização dos Encarregados de Educação sempre acompanhada de 

fotocópia de BI ou CC. (art.4º alínea a)). 
 

 Comunicação ao SASE para seguro escolar (art.4º alínea c)) 
 À 5ª falta seguida sem justificação comunicar ao DT a exclusão do 

aluno ou solicitar que informe o respetivo EE (art.4º alíneas h) e k)) 
 *Comunicar datas de Encontros, incluir nesta comunicação os 

coordenadores de estabelecimento e providenciar transportes e 
alimentação sempre que seja necessário (art.4º alínea j)) 

 Declaração de Idoneidade, no início do ano todos os docentes devem 
ter este documento válido para qualquer saída. A Coordenadora irá 
solicitar nos SA o referido documento. 
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[ANTES DAS PROVAS]  

 
 Inscrição alunos nas provas modelo próprio de cada modalidade 

fornecido pelo ME respeitando datas definidas. 
 

 *Planificação da atividade de acordo com procedimentos PAA 2016-17 
 

 Fotocopiar e entregar autorização aos Encarregados de Educação 
 

 *Comunicação ao SASE para seguro escolar (3 DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA) e providenciar alimentação indicando o nº de 
reforços necessários que são compostos por (um lanche, um sumo, 
uma água e uma peça de fruta) (8 DIAS DE ANTECEDÊNCIA)  
 

 Solicitar a credencial de acompanhamento de alunos nos SA e 
providenciar material para cada autocarro, deverão existir dois 
coletes refletores, duas raquetes sinalizadoras e estojo de primeiros 
socorros (este último se possível). Os coletes e as raquetes há em todas 
as unidades orgânicas. 
 

 *Informar o DT e professores do nome dos alunos participantes (caso a 
prova seja em dia útil da semana) 

 Pedir aos alunos para trazerem o documento de identificação 
individual (Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão) [poderão ser 
aceites fotocópias com fotografia legível, devidamente autenticadas]. 
--------                                           --- in: Quadros competitivos 2013-2017 
 

 Relembrar o cuidado com os equipamentos porque não será permitida 
a utilização, por parte dos alunos, de camisolas alusivas a clubes 
desportivos, nem com referência a marcas e/ou produtos proibidos, de 
acordo com a legislação em vigor (tabaco e álcool). 
----------                                          - in: Quadros competitivos 2013-2017 
 

 

 
[NO DIA DA PROVA] 

 
 Ser portador da ficha inscrição dos alunos na base de dados 

autenticado.  
 

 Ser portador da ficha de inscrição dos alunos na prova. 
 

 Verificar se os alunos são portadores do documento de identificação 
individual (Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão) ou de 
fotocópia autenticada e legível. 
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----------                                         - in: Quadros competitivos 2013-2017 
 

 Levantar os lanches no bar da escola às horas indicadas. 
 

 Procurar cumprir horários de transporte. 
 

 Solicitar contacto de motoristas para qualquer eventualidade. 
 
 

 
[DEPOIS DA PROVA 

 
 *Os resultados de cada uma das provas do Quadro Competitivo devem 

dar entrada nos Estabelecimentos de Ensino que participaram 
(dirigidos ao Professor Responsável pelo Grupo/Equipa e 
Coordenador Técnico do Clube de Desporto Escolar), e para o 
Professor de Apoio à modalidade da Coordenação Local do Desporto 
Escolar de Coimbra, ATÉ 3 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DOS 
ENCONTROS/COMPETIÇÕES.  

---------------------- in: Quadros competitivos 2013-2017 
 

 *O professor responsável pela organização do Torneio deve, no prazo 
de uma semana, enviar o Ranking final para a respetiva Equipa de 
Apoio às Escolas da Coordenação Local do Desporto Escolar de 
Coimbra e para os restantes professores da sua série. 

 ---------------------------------- in: Quadros competitivos 2013-2017 
 

 

 

 

 

 

 
Saber Mais: 

 
 
www.motricidade.com/boccia 

 
 

 


