"Prémio Saída de Campo"

DELIBERAÇÃO DO JÚRI
O júri do "Prémio Saída de Campo", designado pela Direção da Associação Portuguesa
de Geógrafos e composto por José Alberto Rio Fernandes, Eduarda Marques da Costa
e Teresa Pinto Correia, tendo apreciado os trabalhos a concurso, reuniu no dia 3 de
junho de 2019 e 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 13 trabalhos;
3. Manifestar o seu agrado pela qualidade geral das candidaturas;
4. Considerar como os dois melhores trabalhos, ambos dignos do prémio previsto no
regulamento, os trabalhos entregues pelas escolas Secundária e do 3º Camilo Castelo
Branco, de Vila Real (saída de 3 dias ao Alto Douro) e Secundária de Penafiel (saída de
curta duração realizada à aldeia de Quintandona no concelho de Penafiel, por fazerem
prova de ter havido preparação da saída e registo de trabalho dos estudantes em
campo, pela adequação aos conteúdos disciplinares e por terem tido um especial
cuidado nos textos enviados e no material gráfico entregue aos estudantes, incluindo
cartografia abundante e adequada, sempre com título, escala e legenda;
5. Atribuir uma menção honrosa à Escola Secundária da Maia, considerando o
interesse e o caráter diferenciador da saída de campo realizada ao Rio Leça.
Por fim, desejamos contar com todos na 2ª edição, em 2020 e, em nome da
Associação Portuguesa de Geógrafos, fazemos chegar os parabéns às colegas Graça
Maria Alves Pinto (Vila Real) e Filipa Alexandra de Matos Fontinha (Penafiel), assim
como a Renata Judite Costa (Maia), às quais solicitamos a presença em Guimarães no
Congresso da Geografia Portuguesa (em dia e hora a combinar no período de 13 a 15
de novembro), se possível acompanhadas de diretor(s) de escola: as primeiras duas
para receberem o prémio de €500,00; a última para receber diploma pela menção
honrosa que o júri decidiu atribuir extraordinariamente.
O Júri,
José Alberto Rio Fernandes
Eduarda Marques da Costa
Teresa Pinto Correia

