
                     

 
 

CORTA MATO ESCOLAR - ANO LETIVO 2022 / 2023 

 

REGULAMENTO 

 
Esta prova está integrada no Plano Anual de Atividades, realiza-se no dia 20 de dezembro de 2022 (3ªf) e 

decorre no recinto da escola S. Julião da Barra, passeio exterior à escola e polidesportivo exterior, a partir 
das 10:00. 

 

A prova está aberta à participação de todos os alunos do Agrupamento de Escolas de S. Julião da Barra, 

atendendo aos escalões etários existes: 

 

ESCALÃO ETÁRIO ANO DE NASCIMENTO 
Infantil A 2012 a 2014 

Infantil B 2010 / 2011 

Iniciados 2008 / 2009 

Juvenis 2005 a 2007 

Juniores 2001 a 2004 

 

Inscrições: 

Cada aluno inscrito tem de participar obrigatoriamente no escalão a que pertence.  
Serão aceites, no máximo, 12 alunos por turma (6 rapazes e 6 raparigas) por escalão e género. 

As inscrições são feitas pelo(a) professor(a) das turmas, até ao dia 14 de dezembro de 2022 (4ªf). 

 

Horário / Escalões / Distâncias: 

 

Horas Escalão 
Ano de 

Nascimento 
Distância Nº de Voltas 

Nº 

Elásticos 

10:00 Infantil A (Fem.) 2012 a 2014 1000 Metros 2 Voltas pequenas 2 

10:15 Infantil A (Masc.) 2012 a 2014 1000 Metros 2 Voltas pequenas 2 

10:30 Infantil B (Fem.) 2010 / 2011 1500 Metros 2 voltas grandes 2 

10:45 Infantil B (Masc.) 2010 / 2011 1500 Metros 2 voltas grandes 2 

11:00 Iniciados (Fem.) 2008 / 2009 2000 Metros 
1 Volta pequena 

+ 

2 Voltas grandes 
3 

11:20 Iniciados (Masc.) 2008 / 2009 2500 Metros 
2 Voltas pequenas 

+ 

2 Voltas grandes 
4 

11:40 
Juvenis (Fem.) 

 

Juniores (Fem.) 

2005 a 2007 
2500 Metros 

2 Voltas pequenas 
+ 

2 Voltas grandes 
4 

2001 a 2004 

12:00 
Juvenis (Masc.) 

 

Juniores (Masc.) 

2005 a 2007 
3500 Metros 

1 Volta pequena 
+ 

4 Voltas grandes 
5 

2001 a 2004 

Observação: Os elásticos são entregues a cada aluno(a) durante a prova, ao passarem pelo controle. Os 

alunos que não tiverem o número de elásticos referidos no regulamento ficam desclassificados. 

 

A concentração dos alunos da SJB (Infantil A e B) está prevista para as 09:30, no pátio anexo ao pavilhão 

desportivo. 

A concentração dos alunos da ESSS (Iniciados e Juvenis) está prevista para as 10:30, na entrada da mesma, 
para acompanhamento por professores à SJB. 

 



                     

 
Balneários: 

Os balneários estão disponíveis para os alunos se equiparem. 

Os rapazes ocupam os balneários 2, 3, 6 e as raparigas 1, 4, 5. 

Depois de se equiparem deixam os sacos nas bancadas no espaço determinado para cada ano letivo e só 

voltam a entrar no pavilhão quando terminar o corta mato.  

Quando terminar o corta mato, os alunos que quiserem podem utilizar os balneários para tomar duche. 

 

Valores: 

Cada aluno deve responsabilizar-se pelos seus valores, não sendo permitido deixarem nos balneários. 

 

Equipamento: 

Só é permitido a participação dos alunos na prova desde que portadores do equipamento de Educação Física. 

Não é permitida a utilização de aparelhos de som (Headphones, colunas, etc.). 

 

Dorsais: 

Cada professor(a) entrega os dorsais às suas turmas no dia da prova, ou no dia anterior. 

Todos os alunos devem trazer alfinetes de dama para prender o dorsal. 

Nenhum aluno pode participar na prova sem o dorsal. 

 

Exemplo de preenchimento: 

 
 

Classificações: 

A classificação individual é feita por escalão etário/género e serão atribuídas medalhas aos primeiros três 

classificados, após terminada a prova de cada escalão. 

 
Justificação de Faltas: 

Os alunos participantes serão dispensados das aulas do período da manhã, e caso tenham aula de Educação 

Física, também no período da tarde. 

 

Outras Considerações: 

Qualquer caso omisso neste regulamento é analisado pelo Grupo de Educação Física sendo a decisão da 

sua inteira responsabilidade. 

 
 

 

 
 

Coordenador de Desporto Escolar 

Luís Bandeira 


