
 

REGULAMENTO 

O concurso “Desafio do Mês 2ºCiclo” é organizado por professores do 
Departamento de Matemática da Escola Básica Tecnopólis. 

1. Podem concorrer todos os alunos do 5º e 6º ano da Escola; 

2. O concurso decorre entre os meses de Outubro e Maio, sendo proposto um 
problema na primeira ou segunda semana de cada mês, num total de oito problemas; 

3. O enunciado do problema será afixado no BAR, BIBLIOTECA e SALA DO ALUNO. 
Todos os alunos que pretendam uma cópia do enunciado poderão levantá-la na 
reprografia ou imprimi-la, utilizando o seguinte endereço: www.avelagos.net; 

4. Cada aluno concorrente deverá entregar a respetiva resposta do problema ao seu 
professor de Matemática; 

5. Todas as propostas de resolução deverão ser devidamente identificadas com o 
nome, número, ano e turma de forma bem legível, sob pena de serem anuladas. 

6. As propostas de resolução devem não só apresentar a solução do problema, mas 
também a explicação do raciocínio efetuado; 

7. Mensalmente serão afixados, na SALA DO ALUNO e/ou em www.avelagos.net, a 

solução do problema do mês anterior (que será a resposta mais bem conseguida e/ou 
original), bem como a classificação dos participantes e os pontos acumulados até 
essa data por cada concorrente; 

8. Serão atribuídos prémios aos três alunos que obtiverem maior pontuação. Em caso 
de empate, irão realizar um problema para apurar os três finalistas; 

9. A pontuação será atribuída de acordo com a seguinte tabela, até um máximo de 5 
pontos: 

Regras de Pontuação Pontuação 

Apresenta uma estratégia apropriada e completa de resolução do problema 
e responde corretamente, explicando o raciocínio efetuado. 

4 

Apresenta uma estratégia apropriada e completa de resolução do problema, 
mas não responde ou responde incorretamente, ou responde corretamente, 
mas dá explicação incompleta. 

3 

Revela alguma compreensão do problema, ou responde corretamente, sem 

apresentar uma explicação. 
2 

Participa, apresentando uma reposta incorreta. 1 

 

Nota: Os problemas que apresentarem uma resolução original e criativa terão mais 

um ponto. 
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