
Atletas Seleccionados para EYOC e JWOC: 

Pedido de Época Especial para Exames Nacionais 2011 (9º, 11º e 12º anos) 

 

Serve este documento para transmitir aos atletas pormenores sobre o pedido de adiamento 
para os Exames Nacionais, relativos aos 9º, 11º e 12º anos, para os atletas que forem 
seleccionados para o EYOC ou para o JWOC. 

Assim, dois procedimentos têm de ser realizados: 

a) Pelos atletas: Os atletas que forem seleccionados e que tenham de realizar os Exames 
Nacionais de 9º, 11º ou 12º, e que pretendam aceder à Época Especial de Exames, 
terão de preencher o impresso próprio (em anexo) e entregar na escola que frequenta 
ou onde se inscreveu para realizar o(s) exame(s). Na entrega do requerimento, caso 
sejam questionados que o prazo de entrega (27 Maio) já passou, refiram que, tal como 
é indicado na legislação, estão a entregar o requerimento apenas no dia 6 de Junho, 
pois a lista de atletas seleccionados apenas foi revelada pela Federação nesse dia; 

b) Pela FPO: Entregar ao IDP uma lista dos atletas seleccionados que irão realizar os 
Exames Nacionais (portanto os que frequentarem o 9º, 11º e 12º anos). 

 

Relativamente ao ponto a) devem desde já todos os atletas preencher o impresso em anexo 
para que, caso venham a ser seleccionados, imediatamente (dia 6 de Junho) o entreguem na 
escola. 

Relativamente ao ponto b), da responsabilidade da FPO, necessitamos que nos enviem os 
seguintes dados: 

 Nome completo; 

 Ano; 

 Turma; 

 Número; 

 Nº BI; 

 Nome, morada completa e fax da Escola 

Pedimos que todos os atletas nos enviem estes dados até 1 Junho (4ªfeira), incluindo aqueles 
que não frequentem o 9º, 11º ou 12º anos (neste caso refiram apenas qual o ano de 
escolaridade que frequentam). 
 
Em anexo também um folheto a explicar todo o processo e o ofício do IDP (Instituto de 
Desporto de Portugal) onde, entre outras coisas, refere a possibilidade de se apresentar este 
requerimento depois do prazo estabelecido (27 de Maio) se a Federação Desportiva apenas 
realizar a selecção dos atletas após essa data. 

 

De referir que a Época Especial de Exames ainda não tem data concreta, sabendo-se apenas 
que será na primeira quinzena de Agosto. 

 

Cumprimentos, 
 
António Aires 
Director Técnico Nacional 
Federação Portuguesa de Orientação 
Telemóvel: 960236011 
E-mail: dtn@fpo.pt 
www.fpo.pt 


