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Deliberação do júri 

O júri do "Prémio Saída de Campo", constituído por Pedro Chamusca (Presidente), Anabela 

Boto e Aquiles Marreiros reuniu no dia 12 de maio de 2020, depois de ter apreciado os 

trabalhos a concurso. 

Nesta reunião o júri deliberou: 

1. Manifestar o seu reconhecimento pelo esforço de todos os candidatos e dar-lhes os 

parabéns por levarem a cabo saídas de campo, tendo em consideração a sua 

pertinência pedagógica; 

2. Aceitar a candidatura de 2 trabalhos apresentados, respetivamente, pela professora 

Maria do Rosário Portugal (Escola Básica e Secundária Gama Barros –Sintra) e pela 

professora Graça Maria Alves Pinto (Escola Secundária Camilo Castelo Branco – Vila 

Real); 

3. Manifestar o seu agrado pela qualidade geral das candidaturas; 

4. Atribuir o prémio, ao abrigo do ponto 4.5 do Regulamento, apenas a uma saída de 

estudo; 

5. Considerar como trabalho vencedor a saída de campo "Percursos de Geografia pela 

Rota de Miguel Torga", organizada pela Professora Graça Maria Alves Pinto (Escola 

Secundária Camilo Castelo Branco - Vila Real), considerando o interesse e o caráter 

diferenciador da saída de campo realizada. Destaca-se como especialmente 

relevante a promoção de complementaridade pedagógica com outras disciplinas 

(Português), a pesquisa e o trabalho prévio de preparação da saída de campo com 

os alunos, nomeadamente com recurso a ferramentas virtuais de exploração do 

território e leituras preparatórias, a forte valorização da dimensão territorial e dos 

conceitos geográficos, e ainda o facto de proporcionar aos alunos uma 

aprendizagem significativa do espaço geográfico. 



 

O trabalho premiado receberá, em conformidade com o artigo 5º do regulamento, um 

diploma e um prémio de €300,00€. 

Em nome da Associação Portuguesa de Geógrafos, fazemos chegar os parabéns aos 

participantes e de forma muito especial à colega Graça Maria Alves Pinto (Vila Real), 

esperando que a evolução do momento que vivemos (COVID-19) permita rapidamente o 

regresso de atividades letivas (incluindo saídas de campo) nas escolas, permitindo o 

lançamento da terceira edição do prémio no próximo ano letivo. 

 

Em 12 de maio de 2020, 

 

O Júri, 

Pedro Chamusca 

Anabela Boto 

Aquiles Marreiros 


