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“

Este regulamento enquadra as provas que c

em cada um dos anos letivos do 2º e 3º Ciclos, 

contabilizada a pontuação a atribui

atividade. 

1 - A pontuação atribuída à equipa

sendo atribuído à segunda classificada menos um ponto e assim sucessivamente até ao oitavo 

classificado que receberá um ponto. A todas as equipas classificadas abaixo do oitavo l

atribuído também um ponto. 

2 - A pontuação para a classificação da

que foi indicada no ponto 1, tendo em conta a classificação da turma em cada um

3 - A equipa (turma) de cada um dos anos (5º; 6º; 7º; 8º e 9º)

maior pontuação será consagrada como a 

4 – As provas que contam para a classificação 

A – Corta-Mato Escolar;  

B – Torneio de Natal (Voleibol

C – Torneio do Carnaval (Mega Sprinter 

D - Corrida da Hora (Atletismo)

E – Torneio da Primavera 

5 – No Corta-Mato Escolar, será considerada para a classificação de cada uma das 

(turmas), o número de alunos participante

cada um deles obtenha. Caso se classifiquem nos sete

com o escalão e género, contribui

a sua classificação for o 2º lugar, e assim sucessiv

2 (dois) pontos para a classificação final da sua equipa (tu

6 – Os Torneios de Natal e Primavera

das modalidades abordadas; de um conjunto de 
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“TURMA+DESPORTIVA” 

REGULAMENTO 

provas que contam para a designação da “TURMA

letivos do 2º e 3º Ciclos, apresentará também a forma 

a atribuir a cada uma das equipas (turmas), que participam 

ntuação atribuída à equipa (turma) vencedora em cada uma das provas é de oito pontos, 

sendo atribuído à segunda classificada menos um ponto e assim sucessivamente até ao oitavo 

classificado que receberá um ponto. A todas as equipas classificadas abaixo do oitavo l

pontuação para a classificação da “TURMA+DESPORTIVA” será atribuída da mesma forma 

, tendo em conta a classificação da turma em cada um

a um dos anos (5º; 6º; 7º; 8º e 9º) que obtiver no final do ano let

o será consagrada como a “TURMA+DESPORTIVA”. 

a classificação da “TURMA+DESPORTIVA” são a

 

Torneio de Natal (Voleibol/GiraVolei);  

o do Carnaval (Mega Sprinter – fase escolar); 

Corrida da Hora (Atletismo); 

 (Basquetebol/Bola ao Capitão) 

, será considerada para a classificação de cada uma das 

, o número de alunos participantes (1 (um) ponto por cada aluno)

aso se classifiquem nos sete primeiros lugares da sua prova de aco

, contribui com mais 8 (oito) pontos se ficar em 1º lugar; com 7 (sete) se 

a sua classificação for o 2º lugar, e assim sucessivamente até ao 7º lugar que contribui com mais 

2 (dois) pontos para a classificação final da sua equipa (turma).  

atal e Primavera são disputados através da realização do

um conjunto de 4 (quatro) provas técnicas de cada modalid
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TURMA+DESPORTIVA”, 

apresentará também a forma como será 

, que participam nesta 

vencedora em cada uma das provas é de oito pontos, 

sendo atribuído à segunda classificada menos um ponto e assim sucessivamente até ao oitavo 

classificado que receberá um ponto. A todas as equipas classificadas abaixo do oitavo lugar será 

atribuída da mesma forma 

, tendo em conta a classificação da turma em cada uma das provas. 

obtiver no final do ano letivo, 

são as seguintes:  

, será considerada para a classificação de cada uma das equipas 

) e a classificação que 

da sua prova de acordo 

8 (oito) pontos se ficar em 1º lugar; com 7 (sete) se 

que contribui com mais 

através da realização do quadro competitivo 

provas técnicas de cada modalidade;  
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de 4 (quatro) provas de condição física 

conjunto de provas concorre de igual modo para a classificação final de cada equipa (turma).

Quer as provas técnicas, quer as provas de condição física e a estafeta contribuem 

pontuação que em conjunto com a pontua

competitivo, dará a sua classificação final no Torneio

com o ponto 1 deste regulamento

7 – No Torneio de Carnaval, cada aluno contribuirá para a sua equipa de acordo com a sua 

classificação na prova em que participa e de acordo com o seu escalão e género. 

será atribuída de acordo com o ponto 1 deste regulamento.

8 – Na prova “Corrida da Hora

distância percorrida por cada uma das equipas (tur

atribuída conforme consta no ponto 1 deste regulamento.

9 – Os casos omissos serão analisados pela
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provas de condição física e de 1 (uma) prova de estafetas de destreza geral

de igual modo para a classificação final de cada equipa (turma).

Quer as provas técnicas, quer as provas de condição física e a estafeta contribuem 

pontuação que em conjunto com a pontuação obtida pela equipa no respe

competitivo, dará a sua classificação final no Torneio, estas pontuações são 

com o ponto 1 deste regulamento. 

Torneio de Carnaval, cada aluno contribuirá para a sua equipa de acordo com a sua 

classificação na prova em que participa e de acordo com o seu escalão e género. 

ponto 1 deste regulamento. 

Corrida da Hora”, a classificação das equipas (turmas) será de acordo com a 

da por cada uma das equipas (turmas) participantes, sendo a pontuação 

orme consta no ponto 1 deste regulamento.   

analisados pela coordenação da atividade interna
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a de estafetas de destreza geral. Este 

de igual modo para a classificação final de cada equipa (turma). 

Quer as provas técnicas, quer as provas de condição física e a estafeta contribuem com uma 

ção obtida pela equipa no respetivo quadro 

, estas pontuações são atribuídas de acordo 

Torneio de Carnaval, cada aluno contribuirá para a sua equipa de acordo com a sua 

classificação na prova em que participa e de acordo com o seu escalão e género. A pontuação 

) será de acordo com a 

participantes, sendo a pontuação 

interna. 


