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PARTICIPAÇÃO / INSCRIÇÕES 

 

As inscrições devem ser feitas com o professor responsável no máximo ate ao dia 31 

de outubro (Quinta-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 no 

dia 30 de outubro, as mesmas ficam à responsabilidade do próprio.  

 

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

AUTORIZAÇÕES DOS EE. 

 

ÂMBITO: 

Este corta-mato destina-se para os alunos da Escola Secundária André de Gouveia e 

para a Escola EB Conde de Vilalva (EBCV). Nesta atividade, pretende-se apurar os 

seis primeiros classificados de cada escalão, para participar no corta-mato distrital 

em representação do agrupamento. 

 

DATA, LOCAL E HORA 

O corta-mato irá realizar-se no dia 6 de novembro de 2019 e decorrerá no exterior 

das instalações escolares da EBCV. O início da atividade está previsto para as 09:00h 

e o final será às 13:15h. 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.  

Ás 08:25 está prevista a partida dos alunos que irão participar da Escola André de 

Gouveia, transportados por um autocarro da Rodoviária. Quem não tenha entregue a 

autorização previamente, deverá levar a autorização no próprio dia, para entregar ao 

professor responsável que os irá acompanhar durante a viagem até a EBCV. 
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SECRETARIADO 

O secretariado é responsável pela atribuição de dorsais, pelo controlo da identificação 

dos alunos, classificações, pelo desenrolar da prova, pelo percurso, entre outros 

elementos. Este irá encontrar-se no local anexo à prova, para se atribuir as 

respetivas identificações e marcar a presença. 

 

AJUIZAMENTO: composição da equipa de Juízes é da responsabilidade da entidade 

organizadora. 

 

ESCALÕES ETÁRIOS, PROVAS E DISTÂNCIAS 

As distâncias das provas para cada um dos escalões etários/género, em 2019-2020, 

são os seguintes: 

Quadro I 

 

GÉNEROS ESCALÕES 
MASCULINOS FEMININOS 

INFANTIS A (2009 a 2011) Sub-11 1000 metros 1000 metros 

INFANTIS B (2008 e 2007) Sub-13 1500 metros 1500 metros 

INICIADOS (2006 a 2005) Sub-15 2500 metros 2000 metros 

JUVENIS (2004 a 2002) Sub-18 3500 metros 2500 metros 

JUNIORES (1998 a 2001) Sub-21 3500 metros 2500 metros 

 

Observações: A volta pequena terá aproximadamente 500m e a volta grande 1000m, 

sendo sempre executada em primeiro lugar a volta pequena. 

 

DORSAIS 

Todos os alunos deverão ser portadores de um dorsal do respetivo escalão. 
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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). 
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ORDEM DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

A ordem de realização das provas, assim como a hora de entrada para a câmara de 

chamada e para o tiro de partida, de cada escalão etário/sexo, será de acordo com o 

definido no Quadro em baixo: 

Horário de entrada para a câmara de chamada e de início de prova 

Escalão Entrada / Chamada Tiro de Partida 

Infantis A Femininos 09:30 09:40 

Infantis A Masculinos 09:55 10:05 

Infantis B Femininos 10:20 10:30 

Infantis B Masculinos 10:45 10:55 

Iniciados Femininos 11:10 11:20 

Iniciados Masculinos 11:40 11:50 

Juvenis / Juniores Femininos 12:10 12:20 

Juvenis / Juniores Masculinos 12:30 12:40 

 

CLASSIFICAÇÕES 

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

Irão ser entregues certificados de participação a todos os alunos que participaram. 

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

do 1º ao 6º classificado de cada escalão, são apurados para representar o 

Agrupamento de Escola na Fase Final Distrital. 
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Fotografia1: Local de Realização da Prova 

 

APOIOS   

Desporto Escolar-   

 


