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Regimento interno e específico para equitação 

RI- “Artigo 154º- Equitação 
1. Cavalo próprio  

a) O aluno do curso profissional de técnico de gestão equina deverá ter disponível um cavalo próprio 
para a formação do curso, em particular no caso de ter como objetivo fazer a formação de treinador 
de equitação.  

b) Aos alunos que não tiverem cavalo próprio será disponibilizado um cavalo da escola para as aulas 
de equitação e para exames curriculares (selas 1 a 6).” 

 
RIE – Para as atividades extra curriculares, a Escola não se responsabiliza por disponibilizar cavalo, uma 
vez que estas atividades já necessitam de um maior rigor e maior treino, logo o aluno dever-se-á 
responsabilizar por esta situação. 
 

RI- “Artigo 154º- Equitação 
 

2. Atividades e Provas  
a) Para o desempenho profissional, o aluno do Curso Profissional de Técnico de Gestão Equina deverá 

possuir as competências exigidas pela Federação Equestre Portuguesa (FEP) e Escola Nacional de 
Equitação (ENE), a comprovar por via da aprovação nos exames de Selas (para cavaleiros).  

b) Serão tidas em conta também as competências exigidas pelo IPDJ em relação aos treinadores de 
equitação de grau I. 

c) Considera-se também relevante, para a formação do aluno, a participação em concursos e provas 
hípicas de âmbito regional e nacional, a fim de desenvolver as suas competências técnicas.” 

 
RIE – Para a confirmação das competências dos alunos que se candidatam aos cursos de treinador de grau I, 
deverá realizar-se uma reunião entre os professores de equitação e a direção para decidirem, de acordo com 
o perfil profissional exigido, quem se encontra em condições de realizar os exames específicos da 
responsabilidade da FEP. Não deverão ser admitidos a estes exames alunos cujo perfil ponha em causa 
valores cívicos relevantes como a honestidade, a lealdade, a educação, o empenho e o profissionalismo.  
Para que possam vir a atingir o nível exigido para serem propostos ao Curso de Treinadores, seria ideal que 
os alunos de TGE apresentassem uma média igual ou superior a 14 valores, no final do curso. Acresce que 
o(s) cavalo(s) para o Curso de Treinador terá(ão) de ser trabalhado(s) na escola desde o início do 2º Período 
do 3º ano, a fim de que possam ser cumpridos todos os requisitos inerentes ao curso de treinadores. 

RI- “Artigo 154º- Equitação 
  

3. Exames de Selas  
a) Está prevista a realização de Exames de Sela 1 a 6 para todos os alunos do Curso Profissional de 

Técnico de Gestão Equina (TGE), com a seguinte calendarização:  
- Sela 4 – final do 1º ano;  
- Sela 5 – final do 2º ano;  
- Sela 6 – durante o 3º ano 

RIE – Aos alunos que, aquando da calendarização destas provas, tiverem problemas com o seu cavalo, 
deverá ser cedido um cavalo pela Escola, de entre os que existirem disponíveis. A responsabilidade da 
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atribuição do cavalo ao aluno será uma decisão conjunta dos responsáveis de equitação, com a aprovação 
da Direção. 
A partir da sela 4 a indumentária a utilizar deverá ser a contemplada no Regulamento da FEP.  
 

RI- “Artigo 154º- Equitação 
 

4. O exame de Sela 7 (Extracurricular) 
“O exame de Sela 7 é proposto apenas para os alunos que os docentes de Equitação considerarem estar 
aptos.” 
 

RIE – Para este exame, a Escola não se responsabiliza, em caso algum, pela cedência de um cavalo. O aluno 
só fará o exame no seu cavalo. Serão candidatos a este exame os alunos de 12º ano que reúnam as condições 
previstas no ponto 2.  
 

RI- “Artigo 154º- Equitação 
5. Curso de Treinadores (Extracurricular)  

Poderão ser propostos, pela Escola, ao exame de curso de treinador de grau I os alunos finalistas do 
Curso Profissional Técnico de Gestão Equina que reúnam, simultaneamente, as seguintes condições: 
a) Tenham concluído o curso com média igual ou superior a 14 valores; 
b) Tenham idade igual ou superior a 18 anos; 
c) Tenham a admissão aprovada.  

 
RIE – Os candidatos aos exames de treinadores devem ter as mensalidades respeitantes ao penso do cavalo 
pagas, isto é, não devem existir dívidas à escola, até à data do exame de admissão. 

 

RI- “Artigo 154º- Equitação 
6. Encargos financeiros relativos ao Exame de Treinadores de Equitação de Grau I.  

“Os alunos que se submeterem ao exame de Treinador de Equitação de Grau I ficarão obrigados ao 
cumprimento dos encargos financeiros e de outros que se venham a verificar – propina de exame da 
FEP- (250€) + componente geral (80€ )” – valores sujeitos a atualizações das entidades formadoras. 
 

7. Outras provas  
A escola poderá propor aos alunos dos Cursos Profissionais de Técnico de Gestão Equina (TGE) outros 
tipos de provas ou qualificações complementares de interesse para os mesmos, cujas normas e 
prestações financeiras acordará pontualmente.” 
 

RI – “Artigo 155º- Regras de utilização das cavalariças 
1. Salvo exceções autorizadas pelos professores, só é permitida a permanência nas cavalariças e áreas 

anexas aos alunos que estão a ter aula de equitação ou estão de plantão;  
2. É expressamente proibido fumar na área das cavalariças e em todos os espaços circundantes. 
3. Apoio às cavalariças e às aulas de equitação: 
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a) O apoio às cavalariças e às aulas de equitação é efetuado sob supervisão dos professores e do 
funcionário das instalações.” 

RIE – Sempre que um aluno não cumpra com o previsto anteriormente ser-lhe-á aplicado, dependendo da 
gravidade da situação, o previsto no Estatuto do aluno e no Regulamento Interno como medidas 
sancionatórias. 
 

RI – “Artigo 156º- Plantões 
1. Plantão às Cavalariças  

O serviço de plantão é diário, estendendo-se aos feriados e fins-de-semana. É realizado pelos alunos do 
Curso Profissional de Técnico de Gestão Equina, 1 de cada turma (salvo exceções devidamente 
justificadas ou autorizadas). 

2. Objetivos Gerais 
O plantão tem como finalidade manter o funcionamento das instalações dos equinos, sendo responsável 
pela alimentação, limpeza das camas e envolvente e verificação da saúde e bem-estar dos animais que se 
encontrem dentro da instituição escolar, estabulados ou a campo. 

3. Funções 
Cada elemento do plantão tem funções devidamente afixadas. 
São funções do plantão: 

a) Alimentação dos animais a horas certas, 
b) Verificação dos bebedouros antes das refeições, 
c) Limpeza das camas dos cavalos, 
d) Manutenção das estrumeiras, 
e) Limpeza de corredores, pátios e entradas, 
f) Verificação do estado dos cavalos com o dever de informar um responsável de qualquer anomalia, 
g) Tratamento de cavalos a pedido do proprietário, veterinário ou docentes, 
h) Zelar pelas instalações e materiais, 
i) Abertura e fecho das instalações a horas corretas. 

4. Escala de Plantão  
a) A elaboração da escala é da responsabilidade do Diretor de Instalações, que deverá dar conhecimento 

ao Coordenador de Curso, obedecendo a sua elaboração aos seguintes critérios:  
b) Durante o período em que decorrem as atividades letivas, são escalonados alunos que estejam a ter 

equitação;   
c) Durante o fim-de-semana e feriados é elaborada outra escala;  
d) Os alunos destacados para o fim-de-semana efetuam o plantão ao sábado e ao domingo. O plantão 

realizado em feriado não coincidente com sábado e domingo corresponde a dois dias;  
e) No serviço de fim-de-semana os alunos podem trocar apenas uma vez por período, depois de 

devidamente autorizados por escrito. Esta autorização terá de ser concedida até à terça-feira anterior. 
As trocas autorizadas têm de ser respeitadas e compensadas na primeira oportunidade;  

f) O serviço de fim-de-semana é desempenhado no mínimo por 1 aluno por turma, de cada ano. Cada 
aluno é responsável pelos cavalos da sua turma e pelos cavalos que lhe forem distribuídos, bem como 
pelo espaço por eles ocupado (boxes e corredor correspondente);  

g) Um dos alunos do 3º ano é o responsável pelo plantão e terá de entregar o respetivo relatório, 
assinado por si e pelos outros alunos, ao Diretor de Instalações;  
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h) A falta, total ou parcial, justificada, ao serviço de plantão de fim-de-semana, implica que o aluno 
faltoso cumpra um serviço de plantão seguinte da escala.  

i) A falta, total ou parcial, injustificada, ao plantão de fim-de-semana, implica o cumprimento de dois 
serviços de plantão seguintes, ou não, na escala e uma participação que poderá evoluir para processo 
disciplinar. Implica também penalização na avaliação da nota de perfil da disciplina de Equitação.  

j) Sempre que o aluno não cumpra a penalização prevista nas alíneas anteriores terá pena de suspensão 
da escola por dois dias. 

k) A informação da falta de um aluno ao plantão deve ser dada aos responsáveis pelas áreas de formação 
de FCT. 

l) As situações não mencionadas serão analisadas pontualmente.  
 
5. Deveres do Plantão 

São deveres do plantão:  
a) Ter as camas limpas e as portas das boxes fechadas;  
b) Ter o corredor, os pátios, as casas da ração e dos arreios, em perfeito estado de limpeza;  
c) Limpar os bebedouros e verificar as suas condições de funcionamento;  
d) Providenciar para que as rações e as palhas sejam dadas a horas certas;  
e) Recolher os arames, dobrá-los e colocá-los no lugar respetivo; nunca os misturar com o estrume;  
f) Fechar as salas dos arreios após a limpeza;  
g) Manter limpa a entrada das instalações;  
h) Acender as luzes de presença à hora da saída da última aula;  
i) Verificar se algum cavalo tem necessidade de efetuar tratamentos;  
j) Alertar situações de emergência para os contatos fornecidos pela escola.  
k) Não abandonar as instalações quando está de plantão. No plantão diário tem de se apresentar aos 

professores no final do serviço.” 

RIE – A controlo e a permanência de pessoas externas à Escola junto das instalações é da responsabilidade 
do plantão (aluno do 3º ano) e deve ser sempre comunicada às várias instâncias e mencionado no respetivo 
relatório.  

O não cumprimento dos deveres previstos no plantão e que estejam referenciados em relatório, implica 
sempre uma análise da situação e uma penalização. A penalização pode passar pela repetição do plantão ou 
por suspensão das atividades letivas até dois dias.  
 

RI - Artigo 157º- Impedido ao picadeiro e campo de obstáculos 
1. Deveres  

a) Auxiliar os professores na preparação e execução das aulas de equitação;  
b)  Deixar o picadeiro e o campo de obstáculos em condições de serem utilizados;  
c) Providenciar para que os picadeiros estejam regados no tempo quente.  

 

RI - Artigo 158º- Admissão e levantamento de cavalos 
1. O cavalo do aluno tem de ter uma ficha de entrada nas instalações da escola, em que consta:  

a) Termo de responsabilidade assinado pelo aluno e pelo E.E.;  
b) Livro azul, atestado de sanidade e vacinas em dia.  
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2. A escola não se responsabiliza por qualquer acidente que possa ocorrer com o cavalo, ou provocado por 
este.  

3. Todos os cavalos devem, por isso, estar seguros contra terceiros. 
4. O aluno é responsável pelo seu cavalo bem como pelo seu material, que terá de estar devidamente 

identificado e de ficar guardado em caixas de arreios, fechadas, na selaria.  
5. A escola não se responsabiliza por qualquer falta ou dano de material dos alunos. 
6. Na aquisição do primeiro cavalo, ou de cavalo para cumprir os parâmetros do curso, os alunos deverão 

aconselhar-se com um dos professores de equitação.  

RIE: 

1. A escola não se responsabiliza pelos acordos/negociações que os alunos fazem com terceiros para 
terem o cavalo dentro da escola. O cavalo tem sempre como responsável um aluno e seu Encarregado 
de Educação.  

2. O livro azul do cavalo nunca fica à guarda da Escola. O que a escola pode ter é uma cópia do mesmo 
assim como do atestado de sanidade e vacinas em dia. 

3. Conflitos existentes entre o dono do cavalo e o aluno devem ser sempre resolvidos sem a intervenção 
da Escola. Quando ocorrerem dentro da Escola o aluno será punido nos termos do Regulamento 
Interno e do estatuto do aluno. 

4. O aluno tem de fazer prova do seguro referente no ponto 3 logo que o cavalo dá entrada nas 
instalações da Escola. 

5. Qualquer irregularidade ou incumprimento deverá ser analisada em termos do Regulamento Interno. 
 

RI – “Artigo 159º- Manutenção e utilização do cavalo do aluno 
1. O cavalo do aluno é para sua exclusiva utilização, à exceção das seguintes situações:  

a) No âmbito das atividades letivas, o cavalo poderá ser montado por um professor ou aluno 
devidamente autorizado pelo proprietário, em ausência prolongada do aluno.  

b) Quando houver concursos hípicos na Coudelaria de Alter, os cavalos dos alunos poderão ser 
retirados da cavalariça da escola para outras instalações da Coudelaria de Alter, eventualmente 
para baias.  

2. As entradas e saídas de cavalos das instalações da escola só são autorizadas mediante apresentação 
na cavalariça de documento passado pelos serviços de administração escolar ou pelo professor em 
caso de provas exteriores.  

3. A box do cavalo retirado deverá ficar limpa, sem cama. Caso tal não se verifique, o aluno ficará 
sujeito ao pagamento de uma multa de 15€”. 

RIE - As entradas e saídas de cavalos da Escola são da responsabilidade exclusiva do aluno e do seu 
Encarregado de Educação. Qualquer entrada ou saída feita por terceiros na Escola é sempre imputada ao 
aluno e ao Encarregado de Educação que tem o cavalo à sua guarda. 
 

RI – “Artigo 160º- FCT - higiene e camas de cavalos 

RIE -“Os alunos são obrigados a cumprir as aulas de FCT;  
Ao aluno que faltar à FCT e à aula de Equitação, ou que não monte, não lhe é permitido montar a outra 
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hora. 
No caso de um aluno deixar as camas dos cavalos em más condições, será informado o Encarregado de 
Educação. Se esta situação se repetir sistematicamente, à terceira vez que tal se verifique a escola procederá 
à manutenção da cama, mas o aluno fica sujeito ao pagamento de uma multa de 15€” 
 

RI – “Artigo 161º- Trabalho de equitação após dia de aulas e fins-de-semana 
1. As instalações da Escola encerram às 18h00m. 
2. Aos fins-de-semana as instalações da escola encerram às 17h00. 
3.Só poderão montar após as 17h30m os alunos que se inscrevam no Centro Hípico.” 
4. Aos fins-de-semana, mediante autorização expressa do professor de Equitação, qualquer aluno poderá 

passar o seu cavalo à guia, nos espaços para efeito. 
 

RI - Artigo 162º- Participação em provas e eventos hípicos 
1. Ao longo do ano escolar serão realizadas competições federadas e opens de ensino, salto e cross para 

todos os alunos do curso TGE, cuja avaliação contribuirá para o processo de avaliação contínua.  
2. Destinam-se estas provas a permitir a participação dos alunos do Curso Profissional TGE em provas 

hípicas como praticantes da Federação Equestre Portuguesa (FEP) e a promover a representação da 
escola em eventos equestres exteriores, neste último caso devidamente acompanhados por professores.  

3. Para cumprimento do programa de formação de praticante da Federação Equestre Portuguesa (FEP), 
é necessária a inscrição na federação, a ser realizada no início de cada ano civil, que exige exame 
médico do IND e proporciona o seguro desportivo.  

4. A inscrição na Federação Equestre Portuguesa (FEP) é obrigatória para os alunos do Curso Profissional 
Técnico de Gestão Equina e facultativa aos cursos de Acompanhante de Turismo Equestre e CEF de 
Tratador e Desbastador de Equinos. Os alunos que participarem em concursos e/ ou realizem sela 4 
têm de se encontrar inscritos na FEP. 

5. As despesas resultantes ficarão a cargo dos alunos, de acordo com as tabelas de preços da Federação 
Equestre Portuguesa (FEP).  
 

RI – “Artigo 163º- Regime de faltas 
1. A assiduidade tem implicações diretas no processo de avaliação e do perfil dos alunos; 
2. A falta de farda no recinto escolar nos tempos letivos e de jockey cap (toque), de luvas e de botas altas 

ou polainas na disciplina de equitação, implica uma falta de presença;  
3. O excesso de faltas injustificadas na disciplina de equitação, para os alunos possuidores de cavalos nas 

instalações da escola, implica a retirada dos cavalos das respetivas instalações.”  
 
RIE: 
1 – A retirada do cavalo da escola far-se-á após o pagamento de todas as dívidas existentes. 
2- Nenhum aluno no final do ano letivo deverá retirar o cavalo da escola sem que antes tenha pago as 
mensalidades correspondentes a esse ano.  
3 – Se no final do ano letivo persistir a dívida e o cavalo tiver de ficar na escola poderá a Escola ficar 
proprietária do mesmo procedendo à sua venda para o pagamento da dívida. 
4 – A escola, sempre que o aluno não pagar as mensalidades pode reter certificados, notas de equitação, 
da FCT e da PAP e até não propor os alunos aos exames extracurriculares. 
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5 – Sempre que a dívida for maior do que 500€ pode a escola aceitar um plano de pagamento para que 
a mesma seja paga por 5 ou 6 vezes. 

 RI - “Artigo 70º- Dispensa da atividade física e/ou Equitação 
1. O aluno pode ser dispensado temporariamente das atividades de educação física ou desporto escolar e 

das atividades de equitação por razões de saúde, devidamente comprovadas por atestado médico, que 
deve explicitar claramente as contraindicações da atividade física. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o aluno deve estar sempre presente no espaço onde decorre 
a aula em questão. 

3. Sempre que, por razões devidamente fundamentadas, o aluno se encontre impossibilitado de estar 
presente no espaço onde decorre a aula deve ser encaminhado para a biblioteca ou para as cavalariças, 
onde pode ser pedagogicamente acompanhado.” 

 
RIE: 

1. Um aluno dispensado, por ordem médica das aulas de equitação deve estar sempre presente no espaço 
onde decorre a aula e auxiliar o professor na mesma, da qual deve apresentar sempre um relatório. 
Este deve ser feito e apresentado ao professor no final de cada semana, para não ser de uma única 
aula. Este será avaliado e constará para a avaliação do módulo. 

2. Se o aluno não puder estar no espaço da aula deve ser encaminhado para a biblioteca ou para outro 
espaço a acordar, com um trabalho de pesquisa sobre equitação que deve ser feito durante o tempo 
da aula e apresentado ao professor no final de cada aula. 

3. Nenhum aluno deve ficar sentado na bancada a assistir à aula por não poder montar. Todos os alunos 
que estão aptos para montar devem fazê-lo. Quem não está apto deve realizar outros trabalhos. 
 

RI - “Artigo 154º- Equitação 
1 – Os alunos do 2º ano e do 3º ano com dívidas dos anos anteriores não podem trazer cavalo no início do 
ano letivo sem que se resolva a situação com a escola. Quando se fala em resolver, pretende-se dizer pagar a 
dívida na totalidade ou fazer uma proposta de pagamento faseado, sob compromisso de honra que a irão 
pagar dentro do prazo estipulado. 
2- Alunos que tenham dívidas à escola não podem montar nas aulas e equitação, até que a dívida seja saldada. 

 

Alter do Chão, 09 de dezembro de 2020 
 

A Diretora 

_______________________ 

- Vera Cristina Batista Rodrigues Tita - 


