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Regulamento do Problema do Mês 
 

O “problema do Mês” é uma atividade extracurricular realizada no âmbito da 

disciplina de Matemática no ano letivo 2015/2016. 
 

Trata-se de um concurso/passatempo destinado a todos os alunos e que apela ao seu 
raciocínio matemático. 

 
Decorrerá mensalmente de Novembro de 2015 a Maio de 2016 e será regulamen-

tado pelas regras que a seguir se apresentam. 
 
 
 
1. Destina-se aos alunos da Escola Secundária Manuel da Fonseca. 
 
2. Será afixado na primeira semana de cada mês no hall de entrada da escola. 
 
3. Só se aceitam respostas individuais devidamente identificadas com o nome do 

participante, número, turma e ano. 
 

4. Cada aluno só poderá participar com apenas uma proposta de resolução por cada 
desafio. 

 
5. As respostas deverão ser colocadas na disciplina “Problema do Mês” no moodle 

disponível em http://esmfonseca-m.ccems.pt/ ou entregues ao professor 

de matemática, até ao final de cada mês.  
 

6. Cada problema será classificado até um máximo de 6 pontos, segundo os seguintes 
critérios: 

→ Entrega da proposta de resolução – 1 ponto 

→ Apresenta apenas o resultado mas não a resolução – 2 pontos 

→ Resposta parcialmente correta – 3 pontos 

→ Resposta totalmente correta – 4 pontos 

→ Clareza + Originalidade – 2 pontos 

 

7. A partir do mês de Dezembro, na primeira semana de cada mês, são afixadas a re-
solução do problema do mês anterior, a pontuação obtida por cada participante 
nesse problema e a sua pontuação final. 
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8. Não é obrigatória a participação em todos os problemas. Caso não seja entregue 

resposta a algum destes problemas, o participante terá classificação nula nesse 
problema. 

 

9. As pontuações obtidas por cada participante nos diversos problemas são 

adicionadas na sua totalidade, de modo a decidir os vencedores no final do ano 
letivo. 

 
10. Será entregue a cada participante um certificado, desde que participe na 

atividade pelo menos três vezes e, aos dois primeiros classificados será 

também entregue um prémio. Em caso de empate, sera realizado um outro 
problema disputado apenas pelos alunos em causa. 

 
10. Apurados os 1.º e 2.º classificados os prémios serão entregues aos vencedores no 

final do ano letivo em dia e hora futuramente a designar. 
 
 

Se tiveres alguma dúvida quanto ao regulamento 
deste concurso/passatempo procura esclarecê-la 

com o teu professor de Matemática... 
 

Participa !!! 
 
 
 
 
 

Os professores de Matemática, 
 

Ano letivo 2015/2016 


