
 

 

 

O Centro de Formação Desportiva (CFD) fica sediado na escola sede o Agrupamento de 

Escolas Fragata do Tejo – Moita. Funciona em parceria com a Câmara Municipal da Moita e 

com o Centro Náutico Moitense. O CFD utiliza as instalações e materiais das entidades com 

quem estabeleceu parcerias 

O CFD funda-se nas tradições locais, recursos naturais, proximidade do Centro Náutico e do 

Agrupamento de Escolas Fragata do Tejo - Moita, do Centro Formação Desportiva 

(Canoagem), infraestruturas existentes (balneários, armazéns, materiais). Condições de 

segurança onde se realizam as atividades (espelho de água (caldeira).  

 

Nota prévia: 

A atividade física e desportiva possibilita ao aluno o desenvolvimento da personalidade, da 

formação do caráter e da cidadania, preparando-o para uma reflexão consciente sobre os 

valores cívicos e proporcionando-lhe um equilibrado desenvolvimento físico. 

O Centro de Formação Desportiva de Atividades Náuticas (CNFN) da Moita constitui-se como 

um polo de desenvolvimento desportivo, que dinamizará com os Parceiros Locais, 

nomeadamente a Câmara Municipal da Moita e o Centro Náutico Moitense, a definir em 

acordos de cooperação, previstos no Plano de Atividades do CFDN. 

O Centro de Formação Desportiva visa a experimentação da Canoagem aos alunos inseridos 

no sistema educativo nacional, por outro lado, a melhoria do desempenho desportivo através 

da concentração de recursos humanos e materiais em locais onde possam convergir alunos 

de vários agrupamentos. 

O Centro de Formação Desportiva da Moita organizar-se-á em torno de 3 eixos fundamentais: 

✓ Atividades de iniciação e aperfeiçoamento desportivo que favoreçam a prática de 

atividades desportivas, cuja especificidade técnica exija condições especiais, como é o 

caso das modalidades náuticas – ex: canoagem, de ar livre e exploração da natureza, 

entre outras; 

✓ Atividades que favoreçam a formação especializada de alunos com interesse, 

capacidades e aptidões para a prática de uma modalidade ou disciplina desportiva; 

✓ Formação interna para professores do Agrupamento de Escolas Fragata do Tejo. 

 

 

 



 

 

 

Objetivos do CFDN:  

✓ Desenvolvimento de atividades de iniciação e experimentação curricular para os 

alunos do 3ºciclo do agrupamento nas atividades náuticas, nomeadamente a 

CANOAGEM.  

✓ Desenvolvimento de atividades de formação especializada aos alunos do grupo equipa 

de canoagem. 

✓ Desenvolvimento de atividades de iniciação e experimentação aos grupos equipa do 

desporto escolar da Coordenação Local do Desporto Escolar da Península de Setúbal.  

 

9.1.1. Regulamento 

O presente regulamento de funcionamento aplica-se a todos os participantes no Centro de 

Formação Desportiva de Atividades Náuticas – Canoagem - e tem como sede o Agrupamento 

de Escolas Fragata do Tejo – Moita. 

 

9.1.2. Participantes 

Os participantes estão organizados em promotores e utilizadores do CFDN. 

✓ São promotores os professores-responsáveis do CFDN e outros colaboradores – 

reconhecidos como tal pela Escola-Sede do Agrupamento, a qual é responsável pela 

Direção do CFDN e que implementem o Plano de Atividades do CDFN. 

✓ São utilizadores todos os professores, alunos ou outros elementos oriundos das 

Escolas que utilizem os serviços oferecidos, desde que devidamente inscritos e aceites 

pelo CFDN. 

Os professores acompanhantes deverão colaborar na dinamização da atividade. 

 

9.1.3. Direitos e Deveres dos Utilizadores 

✓ Ser orientados e acompanhados por promotores devidamente credenciados para o 

efeito. 

✓ Utilizar instalações e materiais adequados às práticas a realizar. 

✓ Cumprir as orientações dos promotores, concedendo sempre prioridade às normas de 

prevenção e segurança definidas e zelar pela adequada utilização e manutenção das 

instalações e materiais de prática. A escola visitante será responsável por eventual 

dano decorrente de utilização inadequada. 



 

 

✓ Nas atividades regulares e sistemáticas, as inscrições dos alunos deverão ser 

efetuadas em ficha própria do CFDN – Grupo equipa, na qual o encarregado de 

educação autoriza os treinos, a competição, o transporte, a utilização de imagem, bem 

como se responsabiliza pela realização de um controlo médico prévio do seu 

educando. Esta será entregue ao professor de educação física do aluno ou 

diretamente na sede do CFDN a um dos professores responsáveis pela dinamização 

das Atividades Náuticas. 

✓ Nas atividades pontuais, as inscrições deverão ser efetuadas através de marcação 

online, na plataforma do Desporto Escolar/CFDN e enviada, para 

agrupamentofragatatejo@gmail.com, a listagem dos alunos e professores 

participantes, com indicação do nível de prontidão aquática e devidamente 

salvaguardados pelo seguro escolar da escola de origem. 

✓ A formação das turmas /grupos é da responsabilidade do CFDN, sempre que possível, 

tendo em atenção a idade e a experiência dos participantes, salvaguardando o rácio 

de um professor para 10 alunos na água, respeitando a meteorologia e a 

especificidade da modalidade oferecida. 

✓ A segurança e o bem-estar de todos os participantes que frequentam as nossas 

atividades são prioritários pelo que todos os alunos terão obrigatoriamente de 

obedecer às seguintes determinações: 

 Usar sempre o colete de salvação enquanto estão na água ou nas 

imediações do local de prática; 

 Respeitar as orientações do professor/treinador, em especial as referentes 

às questões de segurança; 

 Participação no transporte e no embarque e desembarque com a ajuda e 

orientação dos professores/treinadores; 

 Os alunos só podem entrar ou sair para o plano de água com a autorização 

do seu professor/treinador; 

 Quando regressarem do plano de água os alunos procedem à lavagem e 

arrumação dos seus barcos e equipamentos náuticos; 

 Levar o equipamento adequado às condições climatéricas, bem como o de 

segurança. 

 Os direitos de imagem pertencem, em exclusivo, ao CFDN. Ao participarem 

nas atividades, os alunos concedem automaticamente ao CFDN / Desporto Escolar e 



 

 

aos seus parceiros o direito de utilizar e mostrar qualquer imagem, vídeo, animação 

ou qualquer outra reprodução de si, captada durante o período de aulas. 

✓ Os participantes comprometem-se ainda a não realizar ou permitir nenhum ato de 

reprodução, comunicação pública ou distribuição de imagens das atividades sem a 

prévia autorização do CFDN. 

 

9.1.4. Funcionamento do Centro 

O CFDN funcionará no horário definido anualmente, no Agrupamento de Escolas Fragata do 

Tejo. 

O Regulamento de funcionamento, o calendário e horário de atividades e a ficha de inscrição 

deverão ser divulgados adequadamente a todos os utilizadores. 

Os casos omissos serão resolvidos pela direção do Agrupamento de Escolas. 

 


