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Introdução 

 

 

 

O corta-mato é uma atividade anual de escola/ agrupamento, dinamizada pelo grupo 

disciplinar de Educação Física. 

 

Esta prova de atletismo faz parte das atividades previstas no programa de desporto escolar 

e está em conformidade com o regulamento geral de provas e regras oficiais em vigor. 

 

Dentro da dinâmica desportiva de partilha e de convívio, este evento escolar de carácter 

desportivo, realiza-se todos os anos, no qual proporciona não só uma competição saudável 

entre alunos, como também um momento de convívio entre alunos e professores. 

 

Durante o período da manhã, os alunos usufruem de um espaço magnífico de ar livre e 

contacto direto com a natureza onde se estimula a prática desportiva e a consciência 

ambiental. 

 

A classificação final do corta-mato, por escalão/ género, permitirá apurar os representantes 

da escola no Corta-Mato Distrital. 
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1. Organização 

 

A organização do Corta Mato Escolar do Agrupamento de Escolas André de Gouveia é da 

responsabilidade do Grupo Disciplinar de Educação Física. 

 

 

2. Data, Local e Hora 

 

O Corta Mato irá realizar-se no dia 30 de novembro de 2022, para os alunos do 1º (4º ano), 

2º e 3º ciclos e secundário, e decorrerá nos espaços exteriores da Escola Básica Conde 

de Vilalva (EBCV). Decorrerá ainda uma prova extra para pais e encarregados de 

educação. 

 

O início da atividade está previsto para as 8h45 e o término às 13h00. Sendo uma atividade 

que se realiza no espaço exterior está condicionada às condições climatéricas, podendo 

ser cancelada caso se justifique, se tal ocorrer a atividade será adiada para uma data a 

definir. 

 

Às 08:25 está prevista a partida do 1º grupo de alunos que irão participar da Escola 

Secundária André de Gouveia, transportados por um autocarro da Rodoviária, juntamente 

com os alunos do Corta Mato Bike Bus. Às 08:50 saída do 2º grupo de alunos da ESAG 

(autocarro). No regresso, a previsão do 1º grupo é às 12:00h (depois da prova dos 

iniciados), e do 2º grupo às 13:00h, juntamente com o Corta Mato Bike Bus. 

 

 

3. Âmbito 

 

O Corta Mato destina-se a todos os alunos que frequentam a Escola Secundária André de 

Gouveia (ESAG) e a Escola Básica Conde de Vilalva (EBCV). As escolas de 1º ciclo 

(4ºano) será feito convite para a sua participação. Nesta atividade pretende-se apurar os 6 

primeiros classificados de cada escalão para participarem no Corta Mato Distrital em 6 de 

dezembro a realizar-se em Reguengos de Monsaraz. 
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4. Inscrições 

 

As inscrições devem ser feitas com o professor responsável (Educação Física e/ou Titular) 

no máximo até ao dia 25 de novembro (sexta-feira), podendo participar na prova os 

alunos do  4º ao 12º ano de escolaridade. 

 

As autorizações para os Encarregados de Educação, são entregues pelo professor 

responsável (Educação Física e/ou Titular) , a partir do dia 14 de novembro, ficando 

as mesmas à responsabilidade do próprio. 

 

O ALUNO SÓ DEVERÁ SER INSCRITO NA PLATAFORMA APÓS A ENTREGA DAS 

AUTORIZAÇÕES DOS EE. 

 

 

5. Escalões, Provas e Distâncias 

 

A prova vai ser realizada por escalão etário/ género. Dessa forma, irão ocorrer 12 

provas.  

 

As distâncias das provas para cada um dos escalões etários/género, em 2022-2023, são 

os seguintes: 

 

GÉNEROS ESCALÕES MASCULINOS FEMININOS 

INFANTIS A (2012 a 2014) Sub-11 1000 metros 1000 metros 

INFANTIS B (2010 e 2011) Sub-13 1500 metros 1500 metros 

INICIADOS (2008 a 2009) Sub-15 2500 metros 2000 metros 

JUVENIS (2005 a 2007) Sub-18 3500 metros 2500 metros 

JUNIORES (2001 a 2004) Sub-21 3500 metros 2500 metros 

Quadro I 
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6. Percurso 

 

Os percursos para os diversos escalões, respeitam as distâncias definidas pelo 

Desporto Escolar, encontram-se referidos no Quadro I. 

 

Haverá uma volta pequena que terá aproximadamente 500m e a volta grande 1000m, 

sendo sempre executada em primeiro lugar a volta pequena. 

 

 

 

Fotografia 1: Local de Realização da Prova 
 

7. Dorsais 

 

Todos os alunos deverão ser portadores de um dorsal do respetivo escalão. 

 



Agrupamento de Escolas André de Gouveia, Évora 

 
 

 

8. Programa Horário 

 

O Programa horário será o seguinte: 
 

• 8h45 - Entrega dos dorsais (Pavilhão Gimnodesportivo) aos alunos da EBCV 
e posteriormente aos alunos da ESAG, Pais e Encarregados de Educação à 
medida que forem chegando. Os alunos do 1º Ciclo já trazem os dorsais com 
eles (serão estregues aos professores titulares na véspera) 

 

• 9h20 - Concentração e reconhecimento do percurso; 
 

• 9h45- Inicio da prova 
 
A ordem das provas pode vir a sofrer alterações em virtude de eventuais atrasos e/ou 

casos omissos/imprevistos. 

 

Corta Mato Escolar – 30 de novembro de 2022 

Programa horário 

Ordem de 
prova 

Horas Escalão/Ano Género Distância 

1ª prova 9:45 4ºano feminino 1000 metros 

2ª prova 10:00 4ºano masculino 1000 metros 

3ª prova 10:15 Infantis A feminino 1000 metros 

4ª prova 10:30 Infantis A masculino 1000 metros 

5ª prova 10:45 Infantis B feminino 1500 metros 

6ª prova 11:00 Infantis B masculino 1500 metros 

7ª prova 11:15 Iniciados feminino 2000 metros 

8ª prova 11.30 Iniciados masculino 2500 metros 

9ª prova 11:45 Juvenis feminino 2500 metros 

10ª prova 12:00 Juvenis masculino 3500 metros 

11ª prova 12:15 Juniores + E.E. feminino 2500 metros 

12ª prova 12:30 Juniores + E.E. masculino 3500 metros 
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9. Conduta / Deveres 

 

Os alunos participantes devem apresentar uma conduta de espírito desportivo, respeitando 

as regras que estão implícitas à prova e tendo um desempenho que dignifique o desporto 

e a instituição a que pertencem. 

 

 

10. Equipamento 

 

Os alunos têm de ser portadores de equipamento desportivo adequado (ténis, calções e t-

shirt), caso contrário não poderão participar. 

 

 

11. Reforço Alimentar  

 

Os participantes na prova terão direito a receber um lanche, que inclui: uma sande, uma 

peça de fruta e uma água. 

 

12. Classificações 

 

A classificação individual é feita por escalão etário/género, do agrupamento. 

 

Aos participantes que ficarem em 1º,2º e 3º irão ser entregues medalhas. 

Serão apurados para representar o Agrupamento de Escolas na Fase Final Distrital, os seis 

primeiros alunos do escalão de Iniciados Masculinos e Femininos (equipa de 

Agrupamento). Nos escalões de Infantis A, Infantis B e Juvenis, quer masculinos quer 

femininos, apenas serão apurados os três primeiros classificados.  

 

Serão igualmente entregues medalhas aos três primeiros classificados por género, da 

corrida dos Pais/Encarregados de Educação. 
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13. Partidas 

 

Após o início de uma prova far-se-á a chamada para a prova seguinte, pelo que os alunos 

participantes da prova de Corta-Mato deverão estar próximos da zona de partida. 

 

14. Chegadas 

 

Após passarem a meta, os alunos deverão permanecer no funil em fila, pela ordem de 

chegada até receberem indicações dos Professores de Educação Física. 

 

 

15. Desclassificações 

 

Sempre que algum atleta cometa alguma das irregularidades seguintes será 

desclassificado: 

 

• Não participar com a conduta desportiva desejada; 

• Comportamentos de indisciplina durante a prova; 

• Troca indevida dos dorsais entre participantes; 

• O não cumprimento do itinerário tal como ele está definido; 

• Correr fora do escalão a que pertence; 

• A “não entrega” do dorsal no final da prova. 

 

16. Casos Omissos 

 

Todos os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela organização 

 

APOIOS 

 

Desporto Escolar 

Câmara Municipal de Évora 

PSP (escola segura) 

Bombeiros Voluntários de Évora 
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CORTA-MATO ADAPTADO 

 

O Corta-Mato Adaptado é destinado aos alunos abrangidos pelo Decreto-Lei 54/2018 com 

Relatório Técnico-Pedagógico (RTP) (doravante denominados “alunos com RTP”), nos 

escalões e género apresentados no Quadro I. Em função das suas necessidades 

específicas optam por correr no seu escalão, ou em prova específica integrada no escalão 

de Infantis B. 

 

As inscrições para a competição na prova de Corta-Mato Adaptado estão abertas a todos 

os alunos do Agrupamento de Escolas André de Gouveia, Évora destinado ao ensino oficial 

e estabelecimentos de ensino cooperativo e profissional dependentes ou não do Ministério 

da Educação que aderiram voluntariamente ao Projeto do Desporto Escolar, desde que 

garantam as condições de participação nas atividades do Desporto Escolar e assegurem a 

realização do respetivo Corta-Mato. 

 

- No que diz respeito à prova de Corta-Mato Adaptado, os alunos com RTP devem participar 

na prova que mais se adequa às suas capacidades. Cabe ao professor responsável de 

cada escola decidir qual a melhor opção. As opções existentes são: 

 

1ª OPÇÃO: O aluno pode participar na prova correspondente ao seu escalão etário/género, 

correndo a distância do seu escalão etário/ género, obtendo classificação no conjunto de 

alunos com RTP que optem por correr nestas provas. 

 

2ª OPÇÃO: O aluno pode participar na Prova Específica para alunos com RTP. Esta prova 

fica integrada no escalão de Infantis B (1500 metros). A classificação engloba todos os 

participantes inscritos nesta prova ainda que pertencentes aos vários escalões. 

 

Os alunos com RTP do escalão de Infantis A só podem participar na prova do seu escalão 

(Infantis A – 1000 metros). 

 


