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JOGOS SEM FRONTEIRAS DA ESMA 

I Edição 

 

 

REGULAMENTO: 

1) Local: Escola Secundária Manuel de Arriaga 

 

2) Data: 15 de maio de 2017 (Dia da Escola) 

 

3) Constituição das equipas: as equipas são constituídas por 4 alunos (2 rapazes + 2 raparigas) da 

mesma turma. Todos os elementos da equipa têm que saber nadar. Cada equipa nomeará um 

chefe de equipa. O chefe de equipa fica responsável por transportar a ficha de inscrição onde 

serão registadas as classificações. 

 

4) Inscrições: A inscrição de cada equipa é feita numa ficha própria disponibilizada pelos diretores 

de turma.  

Esta ficha terá de ser entregue até ao dia 9 de maio ao respetivo diretor de turma. Se numa 

turma existir mais do que uma equipa, o diretor de turma deverá proceder ao sorteio da equipa 

que representará a turma. 

 

5) Tipo de provas: os jogos são constituídos por dois tipos de provas: 

 Provas desportivas/recreativas; 

 Provas culturais, constituídas por 8 perguntas/tarefas de cultura geral, cada uma delas 

elaborada pelos diferentes departamentos da Escola.   

 

6) Funcionamento das provas:  

 As provas culturais ocorrem em oito estações montadas para o efeito (Pavilhão do 

Complexo Desportivo Manuel de Arriaga).  

 As provas desportivas/recreativas ocorrem no pavilhão e na piscina do Complexo 

Desportivo Manuel de Arriaga.  

 Consoante a estação a equipa seleciona o/os elemento(s) que irá(ão) realizar a prova 

desportiva. Para a prova cultural todos os elementos poderão participar. 

 

7) Material necessário:  

 Equipamento desportivo que deve vir vestido sobre um fato de banho. 

 Toalha de banho/touca/chinelos/óculos de piscina. 
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8) Arbitragem: 

Em todas as estações existirão docentes e/ou funcionários e/ou alunos que: 

 Farão cumprir as regras dos jogos;  

 Identificarão as equipas;  

 Atribuirão uma classificação. 

 

9) Comissão organizadora: 

 A comissão organizadora é composta pelas Professoras Natália Pereira, Paula Menezes, Sónia 

Leonardo (Equipa do ProSucesso) e pelos professores Paulo Gaspar e Vítor Medeiros (professores do 

Departamento de Educação Física). Esta comissão deve: 

 Acompanhar a realização dos jogos;  

 Receber e pronunciar-se sobre protestos que eventualmente sejam apresentados;  

 Homologar e divulgar os resultados finais dos Jogos. 

 As decisões da Comissão Organizadora são soberanas e das suas decisões não há recurso.         

 

10) Protestos: 

* Apenas o chefe de equipa está autorizado a dirigir-se à Comissão Organizadora. 

* Os protestos devem ser apresentados no final das 8 estações. 

 

 

11) Normas de Classificação: 

 As equipas serão pontuadas da seguinte forma: 

 Nas provas desportivas/recreativas – 40 pontos por estação. 

 Nas provas culturais – 10 pontos para cada estação/departamento. 

A classificação final de cada equipa faz-se a partir da soma dos pontos obtidos nas provas 

desportivas/recreativas com a soma dos pontos obtidos nas provas culturais. 

 Em caso de empate utiliza-se a pontuação total das provas desportivas/recreativas. 

 

12) Prémios: 

a) Prémios de Participação – Diploma entregue a todos os elementos das equipas. 

b) Prémios de Classificação – Prémios (a definir) entregues às 3 primeiras equipas classificadas. 

 

13) Disposições finais: 

 Os casos omissos e as dúvidas resultantes do presente regulamento serão analisadas caso a 

caso e resolvidas pela Comissão Organizadora. 

 Das decisões da Comissão Organizadora não caberá qualquer recurso. 


