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REGULAMENTO
A Federação Nacional dos Professores (FENPROF), em parceria com 
a Associação de Atletismo de Lisboa, leva a efeito a organização 
da Corrida / Marcha do Professor – Volta a Portugal pela 
Valorização da Educação, nos dias 7 e 8 de novembro de 2020.

Dada a impossibilidade da realização da 2.ª Corrida Nacional do 
Professor e da Educação, em moldes idênticos a 2019 (uma prova 
de 10 km de caráter competitivo e uma prova de 5 km de caráter 
participativo), devido à situação epidemiológica provocada pelo SARS 
COV2, a edição de 2020 consiste numa marcha ou corrida individual 
ou em grupo, a realizar nos dias 7 e 8 de novembro, na hora, local e 
distância escolhidos pelo participante/responsável de grupo.

O objetivo fundamental do evento é sensibilizar para os benefícios 
da prática regular de desporto e atividade física para todos, 
valorizando o importante papel dos professores na promoção da 
formação integral dos indivíduos, incluindo a dimensão física e 
desportiva, contribuindo para a sua realização pessoal e social. 

DATA
Durante o fim de semana de 7 e 8 de novembro de 2020.

LOCAL
O local de realização da corrida ou marcha, bem como a 
distância, fica ao critério de cada participante / responsável de 
grupo.

ÂMBITO
A Corrida / Marcha do Professor – Volta a Portugal pela 
Valorização da Educação é uma prova aberta a todos os 
interessados, de ambos os sexos, idades, bem como a pessoas 
que se deslocam em cadeira de rodas.

REGISTO DA CORRIDA / MARCHA REALIZADA
Cada participante, ou responsável de grupo, ao inscrever-se, 
compromete-se a registar a corrida ou a marcha realizada e a 
enviar para corridafenprof2020@gmail.com   

• uma foto (individual ou do grupo), envergando a t-shirt da 
prova junto a um monumento ou espaço que identifique 
o local onde foi realizada. 

Opcionalmente podem, ainda, ser enviados
• print da aplicação usada (com foto, percurso, tempo e 

distância), 
• vídeo (até 1 minuto).

O limite temporal para envio do registo da corrida / marcha 
realizada é as 23h59m59s do dia 10 de novembro de 2020.  
Esse registo tem de vir acompanhado do(s) nome(s) e número(s) 
de inscrição dos participantes que constam dele.

PRÉMIOS E OFERTAS
Todos os inscritos receberão uma t-shirt técnica para a realização 
da corrida ou da marcha.

Serão atribuídos 3 prémios no valor de 100 € (cem euros) 
cada, às três fotografias mais votadas em concurso a criar para 
o efeito. Oportunamente, será divulgado todo o processo. 
Para esse fim, será criado um álbum com todos os registos 
fotográficos recebidos dentro do prazo. Só serão aceites as 
fotografias que cumpram os seguintes requisitos:

• sejam enviadas para corridafenprof2020@gmail.com até 
às 23h59m59s do dia 10 de novembro de 2020;

• venham acompanhadas da indicação do nome e do 
número de inscrição do participante ou do responsável 
do grupo, que tem de constar, obrigatoriamente, da foto 
apresentada a concurso;

• apresentem todos os elementos com a t’shirt da prova 
vestida.

INSCRIÇÕES
As inscrições: 

• são gratuitas, mas limitadas aos primeiros 800 inscritos,
• podem ser feitas individualmente ou em equipas/grupos, 
• têm de ser feitas na plataforma informática https://

corridafenprof.sports4all.pt, 
• terminam às 23h59m59s do dia 27 de outubro de 2020.

LEVANTAMENTO DA T-SHIRT
O levantamento da t-shirt é feito entre os dias 2 e 6 de novembro 
de 2020: 

1. na sede da FENPROF, sita na Rua Fialho de Almeida, 3, 
LISBOA;

2. numa das cerca de 50 sedes ou delegações dos sindicatos 
da FENPROF espalhadas por todo o país e que encontrará 
referidas no formulário de inscrição.

Nota importante: no momento da inscrição, é obrigatório 
assinalar o local onde levantará a sua t’shirt.

CASOS OMISSOS
Todos os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela 
organização em conformidade com o Regulamento da Federação 
Internacional de Atletismo Amador.

Apoio:
ASSOCIAÇÃO  
DE ATLETISMO  
DE LISBOA

INSCREVE-TE! PARTICIPA!


