ESCOLA SECUNDÁRIA SEBASTIÃO DA GAMA
Um Desafio para Nós…
Regulamento
A resolução de problemas constitui uma atividade fundamental na aprendizagem da
Matemática que faz parte da vida diária de todos nós. Assim, propomos-te que participes
num concurso anual.
1. Os desafios serão publicados mensalmente durante os meses de Fevereiro, Março,
Abril e Maio.

Mostra que és melhor que o teu
professor, aquele que tem a
mania que é um génio… e
participa neste concurso que te
desafia mensalmente.

2. Serão publicados mensalmente três desafios, cada um correspondente a uma categoria:
alunos do terceiro ciclo, alunos do ensino secundário e, ainda, professores e
funcionários. Cada participante apenas poderá participar no desafio correspondente à
sua categoria.
3. Os enunciados dos desafios serão publicados através do site da escola e do blog da
biblioteca.
4. O desafio deverá ser resolvido individualmente e na folha do próprio enunciado. Os
enunciados estarão disponíveis para os alunos na biblioteca da escola e para
professores e funcionários na sala de professores e sala de funcionários,
respetivamente.
5. A resolução do desafio, devidamente identificada, deve ser entregue a um professor
de matemática. Os alunos deverão identificar a sua resolução através do nome, número,
ano e turma a que pertencem. Os professores e funcionários deverão identificar a sua
resolução através do nome e função desempenhada na escola.
6. Os vencedores de cada categoria serão escolhidos tendo em conta:
a) A correção da resposta
b) O rigor
c) A clareza da exposição
d) A originalidade/criatividade
e) A apresentação
f) Número de participações
7. A afixação dos resultados será feita no mês seguinte ao mês do desafio
correspondente, nos mesmos locais de divulgação.
8. Será entregue um prémio aos vencedores de cada um dos desafios mensais. Aos
vencedores do conjunto de todos os desafios realizados ao longo do ano letivo será
ainda entregue um prémio adicional.

