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Introdução 

 

Realizou-se no dia 25 de Novembro de 2009 o Corta-Mato Escolar da Escola 

Secundária do Fundão, integrado no Plano Anual de Actividades da mesma escola e que 

tinha entre outros objectivos a promoção da actividade física mais propriamente o 

Atletismo. Juntamente com estes objectivos promoveu-se o alegre convívio entre todos 

os alunos da escola e professores, sempre sem perder de vista a valorização das relações 

interpessoais e sociais. A actividade foi organizada pelo Núcleo de Estágio de Educação 

Física fazendo parte do conjunto de Actividades de Participação na vida da Escola que 

se englobam no Estágio Pedagógico. A actividade foi realizada no percurso de Corta-

Mato situado na zona central da escola. 

 

Operacionalização da Actividade 

 

A actividade teve início cerca das 09:00 do dia 25 de Novembro tal como estava 

previsto. Havia alguma preocupação pelo facto de no ano anterior a chuva ter obrigado 

ao adiamento da prova. Mas tal não aconteceu e o dia apresentou-se extremamente 

agradável para a pratica do corta-mato. Um pouco antes os professores do 

Departamento de Educação Física reuniram-se para definir claramente as tarefas de 

cada um que na reunião anterior já tinham sido distribuídas. Fez-se também a marcação 

do percurso com as fitas sinalizadoras.  

À chegada os participantes equipavam-se nos balneários, mas somente um pouco antes 

do início da prova de modo a não sobrelotar os mesmos. Conforme a organização das 

provas os alunos dirigiam-se para o local de partida e recebiam os respectivos dorsais.  

No final das provas foi distribuída a respectiva medalha segundo a classificação.  

 

 

Reflexão e Opinião do Núcleo de Estágio 

 

Após a realização do Corta-Mato o Núcleo reuniu e considerou que a actividade 

saldou-se como sendo positiva. Desde a realização do projecto ao planeamento das 

actividades que para com o qual contámos com a ajuda do Professor Francisco Borges 

dando-nos as indicações mais importantes e alertando para aquilo que seria possível 
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melhorar relativamente aos anos anteriores. Na organização tudo decorreu bastante bem 

sem haver quaisquer problemas que pusessem em causa o normal decorrer da 

actividade. Um dos aspectos em que não estivemos muito atentos foi no da divulgação 

da actividade utilizando cartazes alusivos ao Corta-Mato. Ainda assim a mobilização 

por arte dos alunos foi pouco significativa. É certo que em relação aos anos anteriores o 

número de participantes desceu um pouco, devido ao tempo que se fazia sentir. 

Outro ponto a salientar é o ambiente de alegria e boa disposição criado em torno 

desta Actividade.  

Por fim o que queremos salientar é o facto de no decorrer da prova, não haver 

um sinal sonoro da partida, a inexistência de ajuda por parte de alguns dos professores 

de educação física. E no de correr da prova haver vários escalões em competição, sendo 

depois muito difícil o controlo das voltas e chegada dos alunos. 

 

 

 

Sugestões de Aperfeiçoamento 

 

Aquando da realização do Corta-Mato seria importante o arranjar de 

patrocinadores que fornecessem “t-shirt’s” que identificassem os atletas participantes 

por escalão de modo a que toda a gente participasse devidamente identificada. 

Sugeríamos também que fosse fornecido aos participantes um pequeno reforço para 

depois da prova.  

  

 


