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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

 

A Direção-Geral da Educação e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (Direção de 

Serviços da Região do Alentejo), sob a égide do Ministério da Educação, apresentam-se numa 

organização conjunta, em parceria com a Câmara Municipal de Sines e a Câmara Municipal de 

Santiago do Cacém, para realizar os Campeonatos Nacionais Escolares 2016, no escalão de 

iniciados, de 22 a 25 de junho, nas cidades de Sines, Santiago do Cacém e Vila Nova de Santo 

André.   

 

Esta organização contará ainda com as escolas parceiras: o Agrupamento de Escolas de Santiago 

do Cacém, o Agrupamento de Escolas de Sines, Escola Secundária Poeta Al’Berto e o 

Agrupamento de Escolas Vila Nova de Santo André.  

 

A Direção de Serviços da Região Alentejo, como entidade organizadora, definiu como parceiros 

fundamentais estes Agrupamentos de Escolas que, ao aceitarem o desafio de acolher os 

participantes de várias modalidades, tornarão possível não só uma dinamização desportiva local 

mas também o convívio entre jovens de todo o país, segundo princípios desportivos e de 

cidadania, de estilos de vida saudáveis e da formação integral dos indivíduos. 

 

Os Agrupamentos de Escolas e os concelhos anfitriões, que assumem o papel de parceiros, estão 

fortemente envolvidos nesta intenção de transformar o evento num acontecimento marcante 

tanto a nível regional como a nível nacional. 

 

Estarão em competição, os alunos apurados nos Campeonatos Regionais das 5 Direções de 

Serviço Regional, nas modalidades de Andebol, Badminton, Basquetebol, Futsal, Patinagem, 

Ténis e Voleibol. 

 

Será, sem dúvida, um grande momento do Desporto Escolar, numa articulação simultânea de 9 

locais de competição, permitindo quadros competitivos de 7 modalidades.  

 

Associado ao programa competitivo haverá, ainda, lugar para os participantes desfrutarem de 

um programa sociocultural preparado com muitas surpresas. 

 

Será, pois, a Festa do Desporto Escolar. 
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1. Comissão Organizadora Local 

 

  VOLEIBOL 
  

  Coordenação Nacional da Modalidade  
Adriana Costa 

   

  Professor de apoio à Modalidade 

  João Barros (Masculinos) 
Sandra Silva (Femininos) 

Alexandre Fernandes 
 

  Delegado do Desporto Escolar (COL) 
 Clara Boavista 

 

  Professor Responsável de Escola 
 Tiago Bento 
  

  Locais de Competição 

  Masculino – Pavilhão da ES Manuel da Fonseca (Santiago do Cacém) 
Feminino – Pavilhão Municipal de Santiago do Cacém 

 

 

2. Participação 

 

Na fase nacional, destinada ao escalão etário de Iniciados – Masculinos e Femininos, 

participam alunos (as) matriculados (as) em Estabelecimentos de Educação e Ensino Oficial e 

Particular, aderentes ao Programa do Desporto Escolar 2015/2016, apurados nos respetivos 

Campeonatos Regionais.  

A atitude, a postura competitiva e a participação nestes Campeonatos Nacionais do Desporto 

Escolar, 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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3. Receção e Acreditação das Comitivas 

 

A receção das comitivas e acreditações oficiais (confirmação das inscrições, das listagens da 

base de dados e apresentação da documentação de cada participante) será feita no dia 22 de 

junho de 2016, quarta-feira, entre as 16:00 e as 18:00 horas, no pavilhão Multiusos de Sines.  

No pavilhão Multiusos de Sines, destinado à receção das diversas comitivas, haverá animação 

e lugar à distribuição de lanche a cada um dos participantes.  

Será, ainda, entregue o vestuário do evento e toda a documentação necessária sobre a 

programação final dos CNE de Iniciados. 

 

 

Na acreditação oficial é necessária a apresentação, obrigatória, dos seguintes documentos: 

 Bilhete de Identidade/Cartão de 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. 

  Após validação da acreditação todos os alunos passam a integrar todos os boletins de 

jogo, respeitando a equipa o Regulamento Técnico-Pedagógico da modalidade, para o 

escalão de Iniciados. 

 

4.  Reuniões Técnicas e de Arbitragem 

 

As reuniões técnicas (professores e alunos juízes/árbitros) serão realizadas no dia 22 de junho (4ª 

feira), pelas 18h30, na Escola Secundária Manuel da Fonseca (Santiago do Cacém) 

 

5.  Alojamento  

 

O alojamento dos participantes será em salas de aula, na Escola Secundária Manuel da 

Fonseca (Santiago do Cacém), designadas para cada DSR (modalidade e género), pelo que 

relembramos que todos os alunos e professores deverão ser portadores de saco-cama (bem 

como almofada e artigos de higiene pessoal). 
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Nota: Quaisquer danos causados no local de alojamento serão imputados às respetivas 

comitivas. Aos professores e alunos, agradecemos toda a compreensão e colaboração, 

imprescindíveis numa organização desta dimensão. 

 

6.  Alimentação 

 

Toda a alimentação será servida no local de alojamento, conforme informação detalhada e 

aferida nas reuniões técnicas. 

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 de encerramento (25 de junho 2016), será servido a todos os participantes nos 

pavilhões do Centro de Congressos do Auditório António Chaínho, em Santiago do Cacém. 

 

7.  Transportes 

 

Os transportes das comitivas, para o evento, são da responsabilidade das respetivas CLDE.  

Desde que chegam aos CNE de Iniciados e até ao dia 25 de Junho, os transportes ficarão afetos 

à organização, a qual fará a sua distribuição de acordo com o plano de transportes.  

Este dado deverá ser mencionado pelas CLDE aquando da contratação dos autocarros às 

empresas de transporte.  

 

8. Locais de Competição 

 

A competição de Voleibol irá decorrer nos seguintes locais: 

 Pavilhão da ES Manuel da Fonseca (masculinos e femininos) 

 Pavilhão Municipal de Santiago do Cacém (femininos) 
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9.  Regulamento 

 

Os Campeonatos Nacionais Escolares reger-se-ão pelo Regulamento Geral de Provas e pelos 
Regulamento Específico da modalidade, emitidos pela Direção-Geral da Educação – Divisão do 
Desporto Escolar. 
 

Serão aplicadas, ainda, as Regras Oficiais de cada modalidade referentes à respetiva Federação 

Portuguesa. 

Em aditamento a estes regulamentos, será ainda entregue, na reunião técnica, o Regulamento do 

Evento.  

 Uma equipa é constituída no mínimo por 10 (dez) jogadores e 13 (treze) no máximo, do 

mesmo género. Em cada jogo terão que jogar obrigatoriamente 10 (dez) jogadores, no 

mínimo.  

 Se a equipa não se apresentar com o número mínimo de 10 (dez) jogadores, deverá jogar, 

mas perde os jogos, independentemente do resultado final, sendo-lhe atribuída Falta 

Administrativa e 1 (um) ponto correspondente à derrota e com os seguintes parciais: 0-25, 

0- 25, 0-15.  

 Durante cada set, não são permitidas substituições, a não serem caso de lesão (substituição 

pedagógica), impeditiva da continuidade em jogo do, ou dos jogadores.  

 No caso da equipa não se apresentar a um Jogo ser-lhe-á averbada Falta de Comparência, 

sendo-lhe atribuído 0 (zero) pontos com os seguintes parciais: 0-25, 0-25, 0-15. 

 A altura da rede é de 2,15 m para género feminino e 2,24 m para o género masculino.  

 Os jogos são compostos por 3 (três) sets, obrigatoriamente. 

 Não são permitidas “penetrações”.  

 Após cada set terão que ser obrigatoriamente substituídos 3 (três) jogadores. Nenhum 

jogador poderá jogar mais de 2 (dois) sets consecutivos.  

 Em cada set são permitidos 2 (dois) tempos de repouso, com a duração de 30 (trinta) 

segundos cada. 

A identificação dos participantes (professores e alunos) será feita na mesa (junto do 

responsável técnico), 15 minutos antes da hora prevista para o início do jogo, através da 

apresentação da Ficha Nominal de Inscrição de Alunos, Ficha de Participantes (devidamente 

preenchida) e Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão/ Passaporte. 

 

Todos os participantes são obrigados a cumprir com a Programação Integral do Evento, seguindo o 

código de conduta definido para os participantes. 
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Define-se por Programação Integral do Evento todos os momentos de competição, descanso, 

transferes, cerimónias protocolares e momentos socioculturais definidos e organizados para o 

evento.  

Não é permitido que os alunos se ausentem durante os Campeonatos Nacionais Escolares de 

Iniciados para representarem os seus clubes em competições federadas. 

No decorrer dos Campeonatos Nacionais Escolares de Iniciados, caso seja necessário que um aluno 

se ausente, por motivos de força maior, o professor responsável por este, deverá informar a 

organização e Chefe de Delegação sobre a sua ausência e pedir ao Encarregado de Educação, ou 

seu representante legal, a assinatura de um termo de responsabilidade (minuta disponibilizada nas 

reuniões técnicas).  

O aluno que se ausente dos Campeonatos Nacionais Escolares de Iniciados não poderá voltar a 

integrar a comitiva, salvo situações excepcionais devidamente autorizadas. 

Em situação de necessidade de apoio e/ou acompanhamento médico de um aluno, será necessário, 

e obrigatório, desenvolver os procedimentos conhecidos e apresentados, tanto na reunião geral 

como nas reuniões técnicas, enquadrados no plano de Segurança, Socorro e Apoio Médico 

elaborado pela organização e entidades parceiras competentes. 

Em caso de incumprimento de qualquer dos parágrafos anteriores, os participantes estarão sujeitos 

a sanções que poderão incluir a desclassificação da competição individual ou coletiva (no caso de ser 

um aluno que integre uma equipa), até ao seu regresso antecipado à escola de origem. 

Na sequência do Capítulo VIII (Protestos) do Regulamento Geral de Provas 2015/16, poderão ser 

aceites declarações de protesto devidamente fundamentadas e endereçadas à DGE-DDE, até 30 

minutos após a divulgação das classificações, à qual compete analisar, decidir e fazer aplicar a 

decisão, com conhecimento aos intervenientes. A DGE-DDE decidirá em conformidade e da sua 

decisão não caberá recurso. 

 

10.  Arbitragem / Ajuizamento 

 

A arbitragem será realizada pelos alunos juízes/árbitros, de cada Direção de Serviços Regional, 

definido por um sistema de “Quotas”. Nos desportos coletivos e nas equipas nos desportos 

individuais, de acordo com o regulamento específico da modalidade, as equipas fazem-se 

acompanhar, obrigatoriamente, do respetivo árbitro, reunindo cumulativamente os seguintes 

requisitos:  

a) Estejam inscritos na Base de Dados como juízes/árbitros ou alunos praticantes (até 15 de 

março); 

b) Tenham feito formação de árbitros, fase CLDE, na respetiva modalidade; 

c) Tenham feito formação de Escola na respetiva modalidade, caso não tenha sido garantida 

formação CLDE; 

d) Tenham participado nos Campeonatos Regionais. 
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11.  Modelo de Competição 

 
 

 

 

 

 

GRUPO ÚNICO 

A1 DSR Alentejo 

A2 DSR Centro 

A3 DSR Norte 

A4 DSR Lisboa 

 

QUADRO COMPETITIVO - MASCULINO 

DATA / HORA JOGOS RESULTADOS 

23.06.2016 
09:00H – ES M. da Fonseca 

 
A2 X A1   

 
23.06.2016 

11:00H – ES M. da Fonseca  
A3 X A4   

 
23.06.2016 

14:00H – ES M. da Fonseca 
 

A1 X A3   

 
23.06.2016 

16:00H – ES M. da Fonseca 
 

A4 X A2   

 
24.06.2016 

09:00H – ES M. da Fonseca 
 

A4 X A1   

 
24.06.2016 

11:00H – ES M. da Fonseca 
 

A3 X A2   

  

1º GRUPO  

2º GRUPO  

3º GRUPO  

4º GRUPO  

 

 
 
 
 
 

Voleibol – Masculino 
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2ª FASE 

 

25.06.2016 
10:30H  

ES M. da Fonseca 

Final – APURAMENTO DO 1º E 2º CLASSIFICADOS 

1º Classificado  x 2º Classificado  

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO A  GRUPO B 

A1 DSR Alentejo  B1 DSR Lisboa VT 1 

A2 DSR Centro  B2 DSR Norte 

A3 DSR Lisboa VT 2  B3 DSR Algarve 

 
 

QUADRO COMPETITIVO - FEMININO 

DATA / HORA GRUPO A RESULTADOS DATA / HORA GRUPO B RESULTADOS 

23.06.2016 
09:00H  

Mun. S. Cacém 
A1 X A2   

 

23.06.2016 
11:00H  

Mun. S. Cacém  

B1 X B2   

23.06.2016 
14:00H  

Mun. S. Cacém 

A3 X A1   

 

23.06.2016 
16:00H  

Mun. S. Cacém  

B3 X B1   

 

24.06.2016 
09:00H  

Mun. S. Cacém 

A2 X A3   

 

24.06.2016 
11:00H  

Mun. S. Cacém  

B2 X B3   

 
 

1º GRUPO A  1º GRUPO B  

2º GRUPO A  2º GRUPO B  

3º GRUPO A  3º GRUPO B  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voleibol – Feminino 
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2ª FASE 

 

24.06.2016 
14:00H  

Mun. S. Cacém 

½ Final 1 

1º Classificado do GRUPO A x 2º Classificado do GRUPO B 

 

24.06.2016 
14:00H  

ES M. da Fonseca 

½ Final 1 

1º Classificado do GRUPO B x 2º Classificado do GRUPO A 

 

 

 

 

25.06.2016 
09:00H  

ES M. da Fonseca 

APURAMENTO DO 5º E 6º CLASSIFICADOS 

3º Classificado do Grupo A x 3º Classificado do Grupo B 

 

25.06.2016 
09:00H  

Mun. S. Cacém 

APURAMENTO DO 3º E 4º CLASSIFICADOS 

Derrotado ½ Final 1 x Derrotado ½ Final 2 

 

 

25.06.2016 
10:30H 

Mun. S. Cacém 

APURAMENTO DO 1º E 2º CLASSIFICADOS 

Vencedor ½ Final 1 x Vencedor ½ Final 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª FASE 
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12. Programa Horário 

 

Quarta-Feira, 22 de junho de 2016 

 

16:00/18:00  Receção/ animação das comitivas - Acreditação 

18:30/19:30  Reuniões Técnicas e de Arbitragem – Local de alojamento 

19:30/20:30  Jantar 

20:30 Partida para a Cerimónia de Abertura 

21:30/23:00  Cerimónia de Abertura (Pavilhão Multiusos de Sines) 

23:00 Regresso ao alojamento 

 

 

 

 

Quinta-feira, 23 de junho de 2016 

 

07:30/08:30  Pequeno-Almoço 

9:00/12:30 Competição- momento 1 

12:00/14:00  Almoço  

14:00/18:30 Competição – momento 2 

19:00/20:30 Jantar  

20:30/20:45 Partida para a noite de convívio 

21:30/23:30  Festa Neon - Noite de convívio  

23:30 Regresso ao alojamento 
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Sexta-feira, 24 de junho de 2016 

 

07:30/08:30  Pequeno-Almoço 

9:00/12:30 Competição – momento 3 

12:30/13:30 Almoço  

14:00/16:30 Competição – meias-finais (femininos) 

16:30/16:45 Partida para a “Festa de Verão” 

17:00/19:30 “Festa de Verão” – praia de Sines 

20:00/21:30 Jantar 

21:30/23:00 Caça ao Tesouro – À Descoberta da Cidade 

23:00 Regresso ao alojamento 

 

 

Sábado, 25 de junho de 2016 

 

7:30/8:30  Pequeno-almoço 

09:00/12:30  Finais  

12:30/13:00 Cerimónia Protocolar de Entrega de Prémios  

Locais de Competição 

13:30/15:00 
Almoço de Encerramento – Centro de Exposições 

(Santiago do Cacém) 

15:30 Regresso das Comitivas 

 

Nota: 

O programa horário poderá sofrer pequenas alterações, mediante a especificidade das 

modalidades. Deverá, também, ser complementado com o horário definido no programa de 

cada modalidade.  

Todos os participantes terão que participar, obrigatoriamente, nos eventos sociais e no 

almoço de encerramento, sob pena de desclassificação. 
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13.  Prémios 

 

Os prémios serão distribuídos nos locais de competição, conforme indicado abaixo: 

 

o Troféu para as 3 (três) primeiras equipas de cada género;  
o Medalhas para os elementos constituintes das 3 (três) primeiras equipas. 

 

Serão ainda entregues certificados a todos os participantes 

   

14.  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 

2013/2017 e no Regulamento Específico de cada modalidade. 

A organização decidirá em conformidade e da sua decisão não caberá recurso. 


