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I – Definição 

A AKS é uma associação marcial sem fins lucrativos, que se rege por princípios de 

hierarquia à semelhança do que acontece em estruturas empresariais organizadas. O 

órgão de decisão principal é o conselho técnico, constituído por instrutores (acima de 3º 

Dan). 

 

Missão 

 

Desenvolver, representar e promover a prática de Karate Shotokan no país, 

especialmente na zona oeste. Abranger toda a comunidade com aulas para crianças com 

idade pré-escolar e escolar e para adultos. Incentivar e incluir praticantes com 

necessidades especiais.  

 

Visão 

 

Ser uma associação de Karate de referência a nível nacional. 

 

 

II – Direitos e Deveres 

Os praticantes da AKS poderão desenvolver a prática de Karate Shotokan, em qualquer 

um dos centros de prática, existentes em Portugal, ao abrigo da AKS. 

Para poderem usufruir da prática do Karate Shotokan, os praticantes deverão preencher 

os requisitos em vigor em cada centro de prática, tornando-se obrigatório: 

a) O pagamento da quota de praticante da AKS; 

b) O pagamento da quota da FNK-P em valor a definir pela FNK-P; 

c) O pagamento de seguro desportivo. 

Os praticantes da AKS renovarão automaticamente a sua filiação pelo pagamento 

atempado das suas quotas, as quais deverão ser liquidadas, até ao dia 8 de Dezembro do 

ano correspondente à época desportiva em curso. 
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O não pagamento da quota no prazo para tal efeito, originará um aviso, alertando para a 

necessidade do cumprimento da obrigação em falta, dando um novo prazo para a 

liquidação da quota em atraso. 

A não liquidação de quotas no prazo estipulado ditará, automaticamente, a suspensão 

dos direitos como associado da AKS. Regularizando-se através do devido pagamento. 

 

Iniciados – sendo este grupo, normalmente o mais numeroso é, por sua vez, o que 

menos importância dá à disciplina interna, uma vez que ainda não tiveram tempo de 

assimilar a filosofia, disciplina e mística inerente à arte marcial. São portanto, 

obrigatórias para este grupo, todas as atividades que a AKS promova, como forma de 

melhor se integrarem na associação. 

 

Graduados – este grupo, pelo facto de estar há mais de um ano na AKS, entendem 

perfeitamente o funcionamento da associação, não levantando, por norma, qualquer 

problema disciplinar. Deve, então, participar em todas as atividades que a AKS 

promova, como forma de melhorar a sua integração na associação. 

 

Avançados – este grupo, pela sua estrutura e anos de treino, é normalmente a imagem 

da associação em termos técnicos e de disciplina no treino. Deve participar em todas as 

atividades que a AKS promova, bem como, a nível local, participar em todos os eventos 

sociais, como forma de se preparar para representar a associação sempre que solicitado. 

 

Instrutores – este grupo, pela sua estrutura, responsabilidade pedagógica, 

responsabilidade administrativa, e anos de treino, é a imagem por excelência da 

associação em todos os aspetos. Tem por isso de participar em todas as atividades que a 

AKS promova, bem como, a nível local e internacional, participar em todos os eventos 

sociais, como forma de se preparar para representar a associação sempre que solicitado. 

Dada a sua especial e excecional responsabilidade como pedagogos, é indispensável a 

sua inteira disponibilidade para nos momentos de estágios, torneios ou outras atividades 

de representação, estar presente em todos os eventos ou sempre que solicitado. 
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III – Estágios, Torneios e Exames 

Por norma, e como já foi referido, é necessário e tornando-se obrigatório os praticantes 

de todas as classes participem em todas as atividades que a AKS promova, pelas 

seguintes razões: 

a) A sua formação técnica e ética para além da psicológica, como meio para 

enfrentar os exames, treinos e torneios; 

b) Os Estágios, Torneios e Exames fazem parte integrante das atividades da AKS e 

da formação dos praticantes de Karate, e como tal, é de caracter obrigatório para 

todos; 

c) Tendo a AKS pretensões a tornar-se uma associação respeitada e credibilizada, é 

portanto necessário que seja autofinanciada a todos os níveis, e daí a necessidade 

de os praticantes participarem nas referidas atividades. 

 

O não cumprimento destes princípios básicos, leva a que a associação não obtenha a 

relevância necessária, podendo mesmo extinguir-se a prazo. 

 

A não participação (por qualquer motivo) num estágio promovido e organizado pela 

AKS, na área geográfica de atuação da associação, leva a que o aluno fique impedido de 

fazer exame na altura em que se candidatou. 

Todos os alunos têm de participar em torneios com o objetivo de se poderem avaliar e 

comparar com os outros praticantes dos mais diversos locais do país. A competição faz 

parte integrante da formação marcial do praticante, para além de contribuir para o 

domínio do estado emotivo do mesmo. A sua recusa em participar (por qualquer 

motivo) leva a que o aluno fique impedido de fazer exame na altura em que se 

candidatou. 

Durante os exames nenhum aluno pode sair antes do exame terminar, cada praticante 

tem que apresentar a sua caderneta obrigatoriamente. O horário do exame pode sofrer 

alterações (por questões de força maior e alheias à vontade do aluno) e no caso de o 

aluno ser obrigado a sair antes da entrega dos diplomas (por qualquer motivo, salvo 

raras exceções) o seu exame será anulado. A avaliação está a cargo do Conselho 

Técnico. 
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IV – Tabela de Receitas 

Os praticantes deverão ter em conta os seguintes valores para cada situação: 

Quota anual da Associação – 15€ 

Seguro desportivo – a definir pela seguradora 

Federação Nacional de Karate-Portugal – valor determinado pela FNK-P 

Estágios Associativos – a definir pela organização 

Estágios Internacionais – a definir pela organização 

Exames de Graduação – 15€ de branco a vermelho, 30€ para castanho e 60€ para preto 

 

Obs: Poderá existir descontos para agregados familiares e praticantes com dificuldades 

económicas. 

 

 

V – Tabela de requisitos mínimos para 

se candidatar a exame 

Tendo em conta as características morfológicas, fisiológicas e psicológicas foi definido 

um tempo mínimo de permanência em cada graduação diferente para a classe infantil e 

a para a classe juvenil e adulta.  

Pelo motivo já referenciado e também por uma questão da responsabilidade que acresce, 

só é possível candidatar-se à graduação de cinto castanho (3º Kyu) alunos com o 

mínimo de 13 anos de idade e à graduação de cinto preto (1º Dan) com o mínimo de 18 

anos de idade. 

Este intervalo de tempo foi estipulado consoante as aprendizagens que os alunos devem 

adquirir e consolidar até se candidatarem a uma nova graduação. 

Graduações Classe Infantil (a partir 

dos 6 anos) 

Classe Juvenil/Adulta (a 

partir dos 15 anos) 

Branco (9º Kyu) 6 meses 6 meses 

Amarelo (8º Kyu) 6 meses 6 meses 

Laranja (7º Kyu) 12 meses 6 meses 

Verde (6º Kyu) 12 meses 6 meses 

Azul (5º Kyu) 18 meses 12 meses 
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Obs: Salvo alguma exceção que o instrutor considere pertinente terá que ser levada a conselho técnico 

para aprovação. 

 

 

Para os alunos com a graduação de castanho (3º a 1º kyu) que não frequentem as aulas a 

eles destinadas (aulas que decorrem em todas as quartas-feiras) poderão candidatar-se a 

exame de graduação com mais 12 meses em relação à tabela de referência acima 

descrita. 

 

Módulos 

 

Os módulos consistem em avaliações intercalares durante o período de aprendizagem 

para se candidatarem a exame de graduação, tendo em conta que terão um peso 

considerável no mesmo. Estas avaliações visam uma maior adaptação aos momentos de 

avaliação formal, bem como o praticante se auto consciencializar em relação às suas 

aprendizagens adquiridas até então.  

As avaliações serão realizadas por um elemento do Conselho Técnico da AKS.  

Este sistema será processado da seguinte forma:  

- Na nota final do exame de graduação estarão inerentes três parâmetros de avaliação, a 

média dos módulos definidos para a graduação, a assiduidade aos treinos e a nota do 

exame de graduação, cuja média tem que ser igual ou superior a 10 para ser aprovado. 

- A ponderação destes parâmetros é de 20% para a média dos módulos, 10% para a 

assiduidade e 70% para o exame de graduação. 

- A nota do exame de graduação deve ter uma média positiva, caso seja igual ou inferior 

a 9 o aluno será reprovado em exame de graduação, independentemente das notas dos 

outros parâmetros. 

- Só se poderá candidatar a exame de graduação o praticante que obtiver uma média 

igual ou superior a 9 valores nos módulos e que seja assíduo. 

Vermelho (4º Kyu) 18 meses 12 meses 

Castanho (3º Kyu) 18 meses 12 meses 

Castanho (2º Kyu) 18 meses 12 meses 

Castanho (1º Kyu) 24 meses 12 meses 

Preto (1º Dan) 24 meses 24 meses 



Academia de Karate-Do Shotokan 

 

 

 

Regulamento Interno AKS 

8 

- Em todo o caso, havendo a exceção de um praticante faltar às avaliações dos módulos 

por uma razão válida e devidamente justificada junto do seu Instrutor e cuja avaliação 

não se realize noutra data haverá a possibilidade de, ainda assim, se poder candidatar a 

exame (isto se o seu Instrutor for de acordo), tendo em conta que a ponderação será de 

90% para o exame de graduação e 10% para a assiduidade.  

As datas dos módulos irão ser afixadas ou entregues aos alunos no início de cada época 

desportiva para que tomem conhecimento, visto que poderão sofrer alterações de uma 

época para a outra. As notas serão divulgadas através da caderneta de cada praticante 

em local próprio para o efeito. 

Contudo, os alunos não se devem descorar da frequência das aulas no seu Dojo, uma 

vez que, além de ter uma ponderação na nota final de exame também é a única forma de 

adquirir aprendizagens, consolidando-as e por sua vez, sentir evolução nesta arte 

marcial. 

No caso de um aluno faltar à avaliação do módulo no seu Dojo, se for devidamente 

justificada, terá a oportunidade de realizar a avaliação noutro Dojo ou na próxima 

avaliação a ser realizada no seu Dojo, isto é, só será possível realizar a avaliação do 

módulo imediatamente anterior e o previsto ser realizado nessa data.  

É da responsabilidade do praticante relembrar o seu instrutor que tem um módulo em 

atraso, e por sua vez, é da responsabilidade do instrutor informar o examinador no caso 

de existirem alunos com módulos em atraso. 
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VI – Os Praticantes 

Ao entrar e sair do dojo, o aluno deve fazer saudação como sinal de respeito. Bem como 

aos mestres e instrutores.  

No início e final de cada treino, quando se realiza a saudação ao mestre, todos os 

praticantes que não participaram no treino mas que estejam no dojo ou recinto do treino 

devem colocar-se de pé, numa posição respeitosa, estando estes devidamente 

uniformizados ou não. 

Deve respeitar todas as pessoas sem exceção. 

Treinar com o Gi limpo e completo (t-shirt branca, caso utilize). Ter a sua higiene 

pessoal cuidada. 

Não é permitido unhas grandes, colares, anéis, brincos, pulseiras, mascar pastilhas e 

cabelo comprido solto durante os treinos como medida de segurança.  

O praticante deve pedir permissão ao Instrutor para entrar e sair do dojo durante o 

treino. Deve permanecer em silêncio durante as aulas e sentar-se com as pernas 

cruzadas no dojo. 

O único emblema que é permitido a sua colocação é o da AKS. 

As aulas avançadas, que terão lugar às quartas-feiras, são obrigatórias para graduações a 

partir de cinto castanho e facultativo a cintos vermelhos (caso se candidatem a exame 

para cinto castanho, os seis meses que o antecedem é obrigatória a frequência das 

aulas). 

Todos os alunos devem fazer-se acompanhar pela sua caderneta, especialmente em 

avaliações de módulos, exame de graduação e estágios, uma vez que é a sua identidade 

Karateca. A sua ausência poderá impossibilitar de realizar as avaliações.  

Os pré-exames serão realizados durante as aulas pelo próprio instrutor ou por um 

externo. 

 


