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 Nos dias que antecedem a prova os professores de EF dão a 

conhecer aos alunos e à comunidade educativa o Plano de 

Contingência do Corta-Mato Escolar do Agrupamento. 

 

A prova desportiva realiza-se em duas escolas:  

 Na EB Prof. Alberto Nery Capucho a parte inicial do percurso 

é na Rua Salvaterra de Magos (partida) e na Rua Fernando 

Pessoa. Após entrada dos participantes pelo portão principal da 

escola, o resto do percurso é realizado dentro do recinto 

escolar. 

 Na ES Pinhal do Rei o percurso é todo realizado dentro do 

recinto escolar. 

 

 Data de realização da prova: 19 de janeiro de 2022 

 

DESLOCAÇÃO PARA O LOCAL DA PROVA 

 

 Só participam na prova, os alunos inscritos e com a devida 

autorização do encarregado de educação. 

 Na EB Nery Capucho, os alunos só saem das respetivas salas 

de aulas à hora da prova do escalão a que pertencem e após 

indicação dos alunos voluntários que colaboram na 

organização. 

 Na ES Pinhal do Rei, os alunos saem da sala à hora da prova 

sem acompanhamento. 

 No local da prova só estarão presentes os elementos da 

organização (professores e alunos voluntários) e os alunos do 

escalão que vai competir. 

 É obrigatório o uso de máscara, colocadas de forma a cobrir o 

nariz e a boca, quer pelos elementos da organização, quer 

pelos participantes. 
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 Durante o aquecimento, que se realiza antes da partida, é 

recomendado o uso de máscara. 

 Todos os participantes devem seguir as indicações e 

recomendações dos elementos da organização, cumprindo as 

regras de etiqueta respiratória e de higienização das mãos. 

 

PARTIDA 

 

 É obrigatório o uso de máscara por todos os participantes. 

 Os atletas serão organizados de forma a evitar aglomerações. 

 

 

DURANTE A CORRIDA 

 

 Durante a prova os atletas, quando houver distanciamento 

físico, podem retirar a máscara. 

 Se retirarem a máscara podem levá-la num dos braços/pulsos 

para que no final, após passar a meta, a possam voltar a 

colocar. 

 Na zona da meta haverá regras de segurança, para evitar 

aglomeração de participantes. 

 Na zona da meta haverá ainda, entrega de máscaras para os 

alunos que, eventualmente, percam a sua. 

 

APÓS CORTAR A META 

 

 Os atletas serão encaminhados para o funil, com o devido 

distanciamento. 

 Os participantes que vão ao pódio serão acompanhados para a 

área reservada, sendo obrigatório o uso de máscara. 

 Na zona de entrega de lanches é obrigatório o uso de máscara. 

Os alunos só podem retirar a máscara para comer, quando 

estiverem suficientemente afastados. 



 

 
4 

 

 Assim que terminarem a prova, regressam às respetivas salas. 

Na EB Nery Capucho são acompanhados pelos alunos 

voluntários. 

 

ENTREGA DE PRÉMIOS 

 

 Na entrega de prémios no pódio, é obrigatório o uso de 

máscara por todos os participantes. 

 As medalhas são entregues e é o próprio atleta que a coloca ao 

pescoço. 

 Não são permitidos os habituais cumprimentos de felicitação, 

no ato de entrega das medalhas. 

 

 

 

 

 

Hora Escalão Ano de nascimento Distância 

9h30 Infantil A Feminino 2011 a 2013 1000m 

9h50 Infantil A Masculino 2011 a 2013 1000m 

10h40 Infantil B Feminino 2009 a 2010 1500m 

11h10 Infantil B Masculino 2009 a 2010 1500m 

11h40 Iniciado Feminino 2007 a 2008 2000m 

12h10 
Iniciado Masculino 2007 a 2008 2500m 

Juvenil Feminino 2004 a 2006 2500m 

12h35 Juvenil Masculino 2004 a 2006 3500m 

 

 

 

 

 

   HORÁRIO DAS PROVAS 

EB NERY CAPUCHO 
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Hora Escalão Ano de nascimento Distância 

9h15 
Infantil B Feminino 2009 a 2010 1500m 

Infantil B Masculino 2009 a 2010 1500m 

9h30 Iniciado Feminino 2007 a 2008 2000m 

10h20 Iniciado Masculino 2007 a 2008 2500m 

10h50 Juvenil Feminino 2004 a 2006 2500m 

11h20 

Juvenil Masculino 2004 a 2006 3500m 

Júnior Feminino 2000 a 2003 3500m 

Júnior Masculino 2000 a 2003 3500m 

 

 

ES PINHAL DO REI 


