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INTRODUÇÃO

Os Jogos Juvenis Escolares da Amadora (JJEA) são uma iniciativa da Câmara Municipal da
Amadora organizada em colaboração com as Escolas do Município. Visam promover a
consecução dos objetivos educativos das escolas e a prática desportiva, constituindo uma
referência do desenvolvimento desportivo escolar na Amadora.
Assentes na dinâmica letiva dos programas de Educação Física em curso nas escolas e no
desenvolvimento dos quadros competitivos das diferentes modalidades, os Jogos pretendem
também incentivar a criação de hábitos de prática física e desportiva regular, possibilitando
também assim, a catalisação de novos praticantes desportivos.
Como tal, os JJEA constituem-se como espaço de responsabilidade onde o direito a participar
se deve reflectir no cumprimento escrupuloso dos deveres regulamentares, no respeito pela
actividade, pelos participantes e pela ética desportiva e profissional.
O presente documento serve de referência à organização geral das diversas modalidades
envolvidas na edição do corrente ano letivo, pretendendo-se que todas orientações
necessárias à participação nos JJE estejam nele inscritas e funcionem essencialmente como
um elemento aglutinador.
Os regulamentos adoptados no Desporto Escolar sustentam as dinâmicas participativas das
escolas, com excepção das particularidades referidas neste documento para cada uma das
modalidades envolvidas.
Os casos omissos neste documento e nos regulamentos específicos serão resolvidos pela
organização, não cabendo recurso das suas decisões.
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ORGANIZAÇÃO GERAL

Podem participar nos Jogos Juvenis Escolares da Amadora todas as escolas e agrupamentos de escolas
do município da Amadora e todos os alunos com participação regular nas atividades académicas que
se encontrem abrangidos pelos escalões etários regulamentados.
As diferentes provas são organizadas pela Câmara Municipal da Amadora em colaboração com os
agrupamentos de escolas propostos para o desenvolvimento dos quadros competitivos de cada
modalidade.
No início do ano letivo são definidas as modalidades, o calendário e os agrupamentos de escolas
organizadoras das diferentes provas.
A representação dos agrupamentos de escolas nos JJEA deve ser encontrada através de competente
processo de apuramento interno, nomeadamente de torneios inter-turmas.

ORGANIZAÇÃO DESPORTIVA
QUADROS COMPETITIVOS E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
Os jogos ou provas decorrem em dois períodos: período da manhã, entre as 9h30 e as 13h00, e
período da tarde, entre as 14h30 e as 17h30, desejavelmente.


As provas das modalidades individuais realizam-se a partir do número mínimo de inscrições
definido pelo regulamento de prova.



As provas das modalidades coletivas realizam-se a partir do número mínimo de 3 equipas por
escalão.



A duração mínima dos jogos é de 15 minutos.



A definição do quadro competitivo e da duração/contagem do tempo de jogo compete ao
agrupamento de escolas organizador de acordo com o número de equipas inscritas e o
respetivo regulamento de prova, embora



A elaboração dos quadros competitivos deve privilegiar sempre a possibilidade de cada equipa
fazer mais de dois jogos.



Os

resultados

das

provas

podem

ser

consultados

em

http://www.cm-

amadora.pt/educacao/jogos-juvenis-escolares.html
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÕES NAS PROVAS


As condições de participação nas modalidades individuais de Corta-Mato e Atletismo de Pista,
bem como do Boccia Inclusivo, estão definidas nos respetivos regulamentos de prova.
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Nas modalidades coletivas cada escola ou agrupamento de escolas pode participar com uma
equipa por escalão e género em cada modalidade;



Pela sua dimensão e escolas envolvidas nos JJEA, os seguintes agrupamentos poderão duplicar
a sua participação:
o Agrupamento de Escolas Amadora Oeste
o Agrupamento de Escolas Fernando Namora
o Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa



Nas modalidades coletivas as equipas só poderão competir apresentando-se com o número
mínimo de jogadores, definido em regulamento.



Nas modalidades coletivas:
o

O aluno só pode participar em jogos ou provas no escalão correspondente ao seu
escalão etário do quadro competitivo, ou no escalão imediatamente superior.

o Nos escalões de iniciados e juvenis, a subida só é permitida aos alunos que estejam no
último ano do escalão correspondente à sua idade.
o

Nos restantes escalões a subida é permitida aos alunos que estejam em qualquer um
dos anos correspondentes à sua idade.



No Corta-Mato cada aluno só pode participar obrigatoriamente na prova correspondente ao
seu escalão etário.



No Boccia Inclusivo os alunos podem participar em equipas mistas de escalão único,
independentemente do ano de nascimento.

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS ORGANIZADORES
O agrupamento organizador da modalidade responsabiliza-se por:


Elaboração e envio do regulamento de prova a integrar no Documento Orientador à Câmara
Municipal da Amadora/Gabinete de Desporto e Juventude, no início da preparação da edição.



Elaboração e envio às escolas e agrupamentos de escolas participantes e à Câmara Municipal
da Amadora/Gabinete de Desporto e Juventude do quadro competitivo, preferencialmente na
semana anterior, ou num prazo mínimo de 48 horas antes da respetiva prova;



Promoção e divulgação interna da respetiva atividade;



Promoção e verificação das condições de participação na prova;



Realização de um briefing inicial para informações sobre a organização da prova;



Garantir a arbitragem/ajuizamento das provas;



Entrega e recolha dos relatórios de avaliação das escolas participantes selecionadas para o
efeito;
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Pela recolha, tratamento e envio dos resultados às escolas e agrupamentos de escolas
participantes e à CMA/GDJ, preferencialmente no final da prova ou num prazo máximo de
24h00 após a sua realização;



Elaboração do relatório final de avaliação da atividade e respetivo envio para o Gabinete de
Desporto e Juventude, num prazo máximo de 48h00.

ESCOLAS E AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARTICIPANTES
As escolas e agrupamentos de escolas participantes obrigam-se a:


Promoção e divulgação interna das atividades dos Jogos Juvenis Escolares;



Cumprir os regulamentos específicos de cada modalidade;



Proceder à identificação regulamentar dos alunos;



Garantir o transporte das delegações escolares de e para os locais de prova;



Fazer acompanhar cada representação por um professor responsável;



Colaborar ativamente na qualificação das dinâmicas organizativas;



Proceder à justificação das faltas às aulas de alunos e professores.

PROFESSOR RESPONSÁVEL
Compete ao professor responsável:


Inscrever cada aluno numa só equipa e num só escalão;



Orientar a equipa ou os atletas;



Garantir o uso de equipamento adequado e identificativo da sua escola;



Identificar os alunos junto do secretariado de prova;



Zelar pelo adequado comportamento cívico e desportivo da representação da
escola/agrupamento;



Colaborar no preenchimento do questionário de avaliação da atividade, quando tal for
solicitado.

EQUIPA / ATLETA
Compete a cada equipa/atleta:


Designar um capitão, que colaborará com o professor responsável em todos os aspectos
organizativos e protocolares referentes à sua equipa.



Cumprir com os deveres de fair play.

Jogos Juvenis Escolares da Amadora
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PROVAS TÉCNICAS E ATIVIDADES DE COMPLEMENTO
A introdução de provas técnicas tem como objetivos relevar o trabalho técnico que professores e
alunos realizam nas suas turmas, bem como aproveitar os tempos de transição entre jogos para
demonstração de habilidades, ocupando assim o tempo com atividades pedagógicas.
As atividades de complemento podem ter igualmente caraterísticas técnicas, podendo para tal ser
convidados clubes, associações e federações de modalidade, ou poderão ser mais lúdicas, tendo neste
caso como objetivo o entretenimento e animação dos alunos nos referidos tempos de transição.
Ambas as atividades poderão coexistir na mesma prova, asseguradas que estejam as devidas
condições de funcionamento.
Cada organização de escola devem analisar a possibilidade de realização de provas técnicas a decorrer
paralelamente ao quadro competitivo principal, sempre que para tal existam condições.

DISCIPLINA
Comportamentos antidesportivos individuais ou coletivos, após análise da respetiva gravidade e
decisão do árbitro, podem implicar consequente procedimento disciplinar, a saber:


Advertência;



Exclusão de dois minutos;



Exclusão permanente;



Desqualificação na prova.

PRÉMIOS
Os prémios em disputa nas diferentes modalidades, escalões e géneros são os seguintes:
Quadro Competitivo de Modalidade
Corta-Mato

Medalhas para o 1º, 2º e 3º lugar individual

Atletismo de Pista

Medalhas para o 1º, 2º e 3º lugar individual
Medalhas para 1º, 2º e 3º lugar da Estafeta
Troféu de classificação coletiva

Andebol, Basquetebol,
Futebol e Voleibol

Medalhas para 1º, 2º e 3º lugar
Troféu para a equipa 1ª classificada

Boccia Inclusivo

Todas as modalidades

Jogos Juvenis Escolares da Amadora
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Medalhas para os 1ºs lugares
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EQUIPAMENTOS
As representações escolares devem utilizar equipamento desportivo adequado à prática de cada uma
das modalidades, devidamente identificativo da escola/agrupamento a que pertencem.
A utilização destes equipamentos nestas condições é obrigatória.

TRANSPORTES
A organização e elaboração do plano de transporte das representações escolares de e para os locais
de prova é da responsabilidade dos agrupamentos de escolas.
Solicita-se a chegada de todas as representações até 30 minutos antes da hora prevista para o início
das provas.
Numa perspetiva pedagógica e no sentido de manter o apoio e o enquadramento de todos os alunos
em competição até ao final da mesma, o retorno deverá realizar-se após final das atividades.

APOIO ALIMENTAR
Todos os participantes têm direito a um apoio alimentar individual, constante de alimento e bebida.
A este apoio acresce ainda a disponibilidade de fruta. No sentido de evitar desperdício, a entrega da
mesma deve ser feita diretamente aos alunos que o solicitarem.
Em todas as provas o apoio alimentar estará disponível para distribuição a partir das 10h30.

DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO
A promoção e realização das atividades dos Jogos Juvenis Escolares constituem um meio de
sensibilização de crianças e jovens para a prática desportiva.
A Câmara Municipal da Amadora procederá à divulgação e promoção externa das atividades através
dos meios ao seu dispor, nomeadamente no site oficial, página do Facebook, Boletim Municipal e
emissão de notas de informação para os órgãos de comunicação social.
Esta divulgação realizar-se-á antes das provas e imediatamente após, com a divulgação de resultados.
Estes deverão ser enviados para o Gabinete de Desporto e Juventude preferencialmente logo após o
final da prova ou, no máximo até ao dia seguinte à sua realização.

Jogos Juvenis Escolares da Amadora
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As escolas e agrupamentos serão responsáveis pela divulgação interna das respetivas provas através
dos meios ao seu dispor (cartazes, sites e páginas de Facebook de Educação Física, de escolas ou
agrupamentos, mails, etc).

AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES
Cada agrupamento organizador de provas do calendário competitivo dos Jogos Juvenis Escolares da
Amadora deverá proceder ao preenchimento do respetivo relatório de avaliação da atividade, o qual
deverá ser enviado para o Gabinete de Desporto e Juventude, no prazo máximo de 48 horas após a
realização da prova.
Em cada prova as escolas/agrupamentos participantes serão chamadas a colaborar com a organização
no preenchimento do respetivo relatório de avaliação. Para tal, serão aleatoriamente escolhidas pelo
Gabinete de Desporto e Juventude quatro escolas por cada organização/local de prova.

APOIO FINANCEIRO
De acordo com a estratégia de apoio à realização do Plano de Atividades das escolas na área da
Educação Física, o projeto inclui o apoio financeiro às escolas destinado à aquisição de recursos –
material e equipamento desportivos, que permitam a qualificação da prática desportiva escolar.
O apuramento deste apoio financeiro está direta e exclusivamente relacionado com o número de
participações das escolas nas diferentes modalidades e com o tipo de organizações assumidas,
mantendo-se o peso relativo da componente “Participação“ em 60 % e da “Organização” em 40%.
A componente “Participação” traduz o número de grupos/equipas que as escolas apresentaram em
competição nas diversas modalidades e nos seus diferentes escalões etários/género. A componente
“Organização” reflete, através de um sistema de ponderações, a complexidade das mesmas no que
respeita às características das modalidades, ao número de alunos envolvidos e aos espaços onde se
realizam, conforme quadro seguinte:

Quadro 1 – Ponderações
Grau

Modalidade

5

Corta-Mato

3

Futebol

2

Atletismo de Pista

1

Andebol, Basquetebol, Ténis de Mesa, Voleibol, Boccia Inclusivo

As organizações de prova não concretizadas por más condições do estado do tempo, a verificarem-se,
deverão manter o financiamento a 50%.

Jogos Juvenis Escolares da Amadora
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MODALIDADES, AGRUPAMENTOS ORGANIZADORES, LOCAIS E CALENDÁRIO
O quadro síntese das modalidades, escolas organizadoras, locais de prova e datas de realização dos
quadros competitivos encontram-se em anexo a este documento.

ESCALÕES ETÁRIOS

Escalões

Alunos nascidos em

Infantis A

2009/ 2011

Infantis B

2007 / 2008

Iniciados

2005 / 2006

Juvenis

2002 / 2004

Juniores

2000 / 2001

Juniores

1998 / 1999

Modalidade
Corta-Mato
Atletismo de Pista
Todas as
modalidades
Corta-Mato

INSCRIÇÕES
O processo de inscrições das representações escolares ocorrerá em diferentes momentos, a saber:
1. PRÉ-INSCRIÇÃO – Realizada na sequência da reunião de preparação dos JJEA, a pré-inscrição
consubstancia as intenções de participação de cada escola em cada modalidade.
2. INSCRIÇÃO NO CORTA-MATO – Inscrição nominal dos participantes, em ficha de inscrição
própria, a enviar para a escola organizadora e com conhecimento ao Gabinete de Desporto e
Juventude, entre 23 de dezembro e 6 de janeiro.
3. INSCRIÇÃO NAS RESTANTES MODALIDADES – A efetuar entre 27 de fevereiro e 6 de março,
por via eletrónica, na Cloud da Câmara Municipal da Amadora. Cada escola/agrupamento de
escolas receberá um nome de utilizador e uma palavra-passe de acesso, através de mail
dirigido à respetiva direção. Estas inscrições estarão disponíveis para os agrupamentos
organizadores a partir do dia 11 de março para efeitos de elaboração dos quadros
competitivos. Para efetivação das inscrições encontra-se em anexo um tutorial de apoio.
4. ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS – O agendamento das exibições dos grupos de ARE a
realizar no âmbito do AmadoraEduca, para a Divisão de Intervenção Educativa até 30 de abril.

Jogos Juvenis Escolares da Amadora
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CONTACTOS

Andebol

ORGANIZAÇÕES DE PROVAS
AE Pioneiros da Aviação Portuguesa

anaesaef@gmail.com

Atletismo

AE Pioneiros da Aviação Portuguesa

carlacmmendes@gmail.com

AE Amadora Oeste

paulo-andebol@netcabo.pt

Basquetebol
Boccia Inclusivo

A definir
AE Amadora Oeste

joselagoas@gmail.com

Futebol

ES Dr. Azevedo Neves

figueiredo56@gmail.com

Voleibol

AE Fernando Namora

mariajosevalamatos@aefn.pt

Corta-Mato

ESCOLAS E AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS PARTICIPANTES
Tm

Nome

E-mail

AE Alfornelos

967 089 677

Susana Andrade

susanaguerraeandrade@gmail.com

AE Almeida Garrett

917 526 783

Alberto Machado

betomachado2@gmail.com

AE Azevedo Neves

938 437 980

Mário Figueiredo

figueiredo56@gmail.com

AE Cardoso Lopes

938 360 297

José Frias Pinto

f0126@cardosolopes.net

AE D. João V

930 581 910

Isabel Catalão

imcatalao@gmail.com

AE Damaia

966 186 520

Pedro Costa

pedropintocosta@netcabo.pt

AE José Cardoso Pires

960 137 156

João Perdigão

vitorinoperdigao79@gmail.com

AE Mães D’ Água

962 349 924

Fátima Andrade

andrade.fatima6@hotmail.com

AE Miguel Torga

969 049 239

Ana Faria

analopesfaria@gmail.com

967 580 803
917 331 634

Mª José Valamatos
Francisco Peça

mariajosevalamatos@aefn.pt
franciscopeca@aefn.pt

966 553 807
963 755 524

Paulo Santos
Pedro Macara

Ana Brogueira
Carla Mendes

anaesaef@gmail.com
carlacmmendes@gmail.com

Colégio de Alfragide

969 035 554
960 068 696
914 097 286

Marco Pinto

marcopinto@colegioalfragide.edu.pt

E Luis Madureira

936 269 264

Nelson Brás

brasnelson@gmail.com

EP Gustave Eiffel

968 051 091

Vânia Valente

vania.valente@gustaveeiffel.pt

AE Fernando Namora
ES Fernando Namora
EB 2,3 Sophia M. Breyner A.
AE Amadora Oeste
ES Seomara da Costa Primo
EB 2,3 Francisco M. Melo
AE Pioneiros da Aviação
Portuguesa
ES Amadora
EB 2,3 Roque Gameiro

paulo-andebol@netcabo.pt
macara_popov@hotmail.com

CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA
Gabinete de Desporto e Juventude

Jogos Juvenis Escolares da Amadora

962 818 049

Isabel Costa

965 270 927

Tiago Ribeiro
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Num contexto de atividade desportiva os calendários e os regulamentos de prova são instrumentos
essenciais para o bom funcionamento das atividades.
Apresenta-se de seguida os regulamentos para todas as provas do calendário dos Jogos Juvenis
Escolares da Amadora 2020.
Estes regulamentos contêm tanto as orientações gerais, como as particularidades de cada modalidade
e de cada momento organizativo, da responsabilidade de cada agrupamento organizador.

Jogos Juvenis Escolares da Amadora
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CORTA-MATO
A prova de Corta-Mato dos Jogos Juvenis Escolares, decorrente da atividade interna das escolas,
engloba o apuramento das representações locais para a fase regional de Corta-Mato do Desporto
Escolar.
Tendo em conta que o presente regulamento tem por base o Regulamento Específico do Atletismo e o
Regulamento Geral de Provas disponibilizados pelo Desporto Escolar, todos os professores deverão
consultar os mesmos.

Agrupamento Organizador: Agrupamento de Escolas Amadora Oeste
Data: 14.janeiro. 2020*
*Nota prévia: No caso do estado do tempo não permitir a realização da prova no dia 14 (3ª feira), está
previsto o seu adiamento para o dia 16 de janeiro (5ª feira).

Provas:
1. Esta prova destina-se a todos os alunos das escolas do Concelho da Amadora que tenham
obtido apuramento através do respetivo Corta-Mato de Escola.
2. Programa de provas:
Hora

Escalão

Género

Distância

10h00

Infantil A

Feminino

1.200 Metros

10h15

Infantil A

Masculino

1.200 Metros

10h30

Infantil B

Feminino

1.600 Metros

10h45

Infantil B

Masculino

1.600 Metros

11h00

Iniciados

Feminino

2.000 Metros

11h15

Iniciados

Masculino

2.400 Metros

11h30

Juvenis e Juniores

Feminino

2.400 Metros

11h50

Juvenis e Juniores

Masculino

3.200 Metros

Percurso
1 Volta
Pistas (1+7)
1 Volta
Pistas (1+7)
1 Volta
Pistas (1+3+6+7)
1 Volta
Pistas (1+3+6+7)
2 Voltas
Pistas (1+2) + (1+3+6+7)
2 Voltas
Pistas (1+7) + (1+7)
2 Voltas
Pistas (1+7) + (1+7)
2 Voltas
Pistas (1+3+6+7) + (1+3+6+7)

3. Cada aluno só pode participar obrigatoriamente na prova correspondente ao seu escalão
etário, conforme regulamento específico do Desporto Escolar para o Corta-Mato.

Jogos Juvenis Escolares da Amadora
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Percursos:
4. Os professores de cada escola/agrupamento deverão dar a conhecer no local o respetivo
percurso aos alunos, antes da prova se iniciar.
5. Na zona de concentração/aquecimento deverá permanecer um professor de cada
escola/agrupamento durante o decorrer das provas.
Inscrições e dorsais:
1. Não existe limite mínimo ou máximo de inscrição de alunos na prova. Cada escola poderá
inscrever o número de alunos que pretender.
2. As fichas de inscrição serão previamente enviadas para todas as escolas, estando também
disponíveis nos sites da Escola Secundária Seomara da Costa Primo e da Câmara Municipal da
Amadora,
3. As inscrições deverão ser enviadas até ao dia 6 de janeiro de 2020.
4. Os dorsais serão entregues nas escolas/agrupamentos, até dois dias antes da prova, não
sendo permitidas alterações aos mesmos.
Equipamento:
5. A Câmara Municipal da Amadora disponibiliza a todos os alunos participantes a t-shirt da
prova, a utilizar obrigatoriamente, e sem a qual os mesmos não poderão apresentar-se na
linha de partida. Na t-shirt deverá estar preso com dois alfinetes o dorsal identificativo.
6. Os alunos participantes devem ser portadores do restante equipamento desportivo, adequado
às características e condições do local de prática, sendo responsabilidade dos seus professores
o devido enquadramento e orientação neste sentido.
Classificações, prémios e apuramento:
7. A classificação individual será feita por escalão etário e género.
8. A classificação coletiva é feita por escalão etário e género, através da pontuação obtida pelo
somatório da ordem de chegada dos 4 (quatro) primeiros alunos da respetiva
escola/agrupamento.
9. Para obter classificação coletiva cada equipa tem de ter 4 (quatro) elementos à chegada. Será
vencedora a escola que somar o menor número de pontos. Casos de empate serão decididos a
favor da equipa cujo quarto classificado tenha o melhor resultado.
10. Serão atribuídas medalhas aos três primeiros classificados individualmente por escalão e
género.
11. Serão apuradas para o Corta-Mato de apuramento para o Nacional as três primeiras equipas
classificadas por escalão/género e individualmente os (as) alunos (as) classificados (as) nos
seis primeiros lugares em cada escalão/género.
Todos os casos omissos deverão ser apresentados por num prazo de 30 minutos após as provas e
serão analisados e decididos pela organização.
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OUTRAS MODALIDADES

Os Regulamentos de prova referentes às restantes modalidades serão integrados neste Documento
em tempo oportuno.
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ANEXO 1

Jogos Juvenis Escolares da Amadora 2020
Local

Data
14.janeiro
Terça-feira

24.março
Terça-feira

25.março
Quarta-feira

26.março
Quinta-feira

27.março
Sexta-feira

Regimento
Lanceiros
Nº 2

Manhã

AE Pioneiros da
Aviação
Portuguesa

Manhã

Tarde

AE Amadora
Oeste

Manhã

Tarde

AE Fernando
Namora

Manhã

Tarde

AE Miguel Torga

Manhã

Tarde

Complexo Desportivo
Municipal Monte
da Galega

Manhã

Tarde

Corta-Mato
AE Amadora
Oeste

Andebol
Juv. e
Jun.

Inf. e
Inic.

Basquetebol
3x3
Inf. e
Inic.

Juv. e
Jun.

Voleibol
Inf. e
Inic.

Boccia Inclusivo

Juv. e
Jun.

Futebol

AE Azevedo Neves
Juv. e Jun.

Atletismo
Pista
AE
Pioneiros da
Aviação

Inf. e Inic.

