
 

A participação nesta atividade está aberta à comunidade escolar em especial aos alunos do 

Agrupamento Vertical de Portel. 

O problema do mês será proposto em duas categorias: 

 - Categoria A (alunos das escolas EB1) 

  - Categoria B (alunos, professores e funcionários de todo o agrupamento) 

 Na categoria B haverá dois níveis de dificuldade (nível 1 e nível 2). 

    

O problema do mês será proposto com uma periodicidade mensal, sendo divulgado na Biblioteca 

Escolar de cada estabelecimento no respetivo placard, através do Jornal “Açordas” e pelos professores 

titulares e de Matemática junto das respetivas turmas. 

As respostas devem ser redigidas em folha própria, colocada na caixa do problema do mês que se 

encontra em cada Biblioteca Escolar. Essa folha deve contar obrigatoriamente os elementos identificativos 

do participante.   

 Cada participante poderá apresentar apenas uma resolução para cada problema proposto. 

 Os problemas serão divulgados na primeira semana de cada mês e as respostas devem ser 

entregues até à última sexta-feira de cada mês. 

  

 Cada resposta e ́ classificada de acordo com os seguintes níveis de desempenho.  

  •  Resultado correto mas sem resolução – 1 ponto;  

  •  Resposta parcialmente correta – 2 pontos;  

  •  Resposta totalmente correta – 3 pontos. 

 Estes 3 pontos poderão ser acrescidos de um máximo de 2 pontos, tendo em conta a clareza e a 

originalidade da resposta apresentada.  

  

 A pontuação obedecerá aos seguintes critérios: 

 • À data de publicação do primeiro problema todos os participantes têm uma pontuação de zero 
pontos; 
 • A pontuação obtida em cada problema pelo participante é acumulada à sua pontuação anterior. 
 
 A classificação do mês, bem como os pontos acumulados por cada participante, serão publicados 

todos os meses. 

 O vencedor de cada categoria e nível (no universo alunos) será o participante que mais pontos 

acumular, recebendo, no final do ano letivo, um diploma e um prémio. Em caso de empate, os premiados serão 

sujeitos à aplicação de um novo problema, cuja resolução se fará na presença de um docente e mediante um 

período de tempo determinado. 

 

CONCORRE E GANHA PRÉMIOS!! 


