
 

REGULAMENTO PEDDY PAPPER MATEMÁTICO 

 

O “peddy papper” é uma atividade extracurricular realizada no âmbito do 

grupo disciplinar de matemática, no ano letivo 2015/2016. 

Trata-se de uma atividade destinada a todos os alunos, pais e Encarregados 

de Educação, com o objetivo de aumentar o envolvimento dos Pais e 

Encarregados de Educação na vida do Agrupamento. 

 

 Esta atividade desenvolver-se-á no dia 8 de junho de 2016 e será 

regulamentado pelas regras que a seguir se apresentam. 

 

EQUIPAS:  

- Podem fazer parte das equipas alunos, pais e encarregados de educação 

do Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém. 

- Cada equipa poderá ter um mínimo de três e um máximo de cinco 

elementos. Só será admitido um Encarregado de Educação por equipa. 

 

INSCRIÇÃO:  

- As fichas de inscrição devem ser solicitadas ao teu professor de 

Matemática ou assistente operacional da Biblioteca. 

 - As equipas devem fazer a sua inscrição até ao 6 de junho dia de 2016.  

- As fichas de inscrição devem ser entregues ao teu professor de 

Matemática ou assistente operacional da Biblioteca. 

- Serão apenas consideradas as equipas corretamente inscritas. 



PROVA:  

- O ponto de partida e chegada das equipas será na portaria da Escola 

Secundária Manuel da Fonseca.  

- As equipas partem com 5 minutos de intervalo entre si.  

- Na ficha que acompanha a equipa é assinalada a hora de partida e de 

chegada.  

- O circuito do peddy paper tem um total de 10 postos.  

- Em cada posto será realizada uma atividade.  

- O percurso não tem de ser feito obrigatoriamente pela ordem dos postos.  

- O percurso de um posto para o seguinte implica a realização de uma 

atividade entregue posto a posto.  

- Se duas ou mais equipas chegarem a um posto em simultâneo, os 

professores do posto da prova decidem a ordem de realização.  

- Cada posto tem informações sobre o tema da atividade a realizar, tempo 

máximo previsto e pontuação.  

- Cada posto é controlado por um/dois professores do posto da atividade.  

- O professor regista na ficha da equipa a pontuação atribuída em cada 

posto. Das decisões dos professores do posto da atividade, não há 

apelação.  

 

APURAMENTO DE RESULTADOS 

- No final da prova, as equipas devem entregar a ficha de inscrição/prova 

no ponto de chegada.  

- Serão contabilizados todos os resultados e tempo total de realização da 

prova por equipa.  

- As equipas serão ordenadas pelo número total de pontos obtidos.  

 



DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

- Os resultados finais serão afixados nas escolas e divulgados na página web.  

 

PRÉMIOS 

- Todos os participantes na prova recebem um diploma de participação.  

- Serão atribuídos prémios às duas melhores equipas.  

- Os prémios a atribuir serão definidos pelo Grupo Disciplinar de 

matemática.  

- A entrega dos prémios será no dia 9 de junho de 2016. 

 

OUTROS  

- Os casos não previstos neste regulamento serão decididos pela 

organização. 

 


