"Se

experimentares prazer com a Matemática, não a esquecerás facilmente e haverá, então, uma grande
probabilidade de que ela se torne alguma coisa mais: uma ocupação favorita, uma ferramenta profissional,
a própria profissão, ou uma grande ambição."
George Pólya

Desafio do mês 2020/21
REGULAMENTO DO CONCURSO
Desafio do mês é um concurso promovido pela Biblioteca Escolar aberto à participação de todos
os alunos da escola.
As questões propostas estão relacionadas com raciocínio, criatividade, investigação e
conhecimentos ligados à disciplina de Matemática.
Art.º 1º. – O desafio do mês realiza-se uma vez por mês.
Art.º 2º. – O concurso inicia no mês de outubro.
Art.º 3º. – Em cada resposta apresentada a concurso deve constar a identificação do
concorrente: ano, turma, número e nome.
Art.º 4º. – Cada concorrente apresenta apenas uma resposta, sem cálculos nem justificações.
Se for apresentada mais que uma resposta só é considerada válida a primeira.
Art.º 5º. – As respostas são dadas no blogue da Biblioteca até ao último dia do mês
correspondente.
Art.º 6º. – O não cumprimento dos 3º. 4º. e 5º. artigos implicará a exclusão do concurso.
Art.º 7º. – Cada desafio será classificado com dez pontos.
Art.º 8º. – As respostas incorretas serão classificadas com zero pontos.
Art.º 9º. – O concurso é constituído por oito Desafios.
Art.º 10º. – No final de cada mês serão divulgadas as classificações de todos os participantes.
Art.º 11º. – No final do ano letivo será tornado público o nome dos três alunos melhor
classificados.
Art.º 12º. – O 1º classificado será o que obtiver o maior número de pontos na totalidade dos
desafios realizados.
Art.º 13º. – Em caso de empate realizar-se-á uma prova presencial: elaboração de uma resposta
completa e detalhada a um Desafio. A não comparência à prova presencial implicará a exclusão
do concurso.
Art.º 14º. – Será atribuído um prémio aos alunos que obtiverem a 1º, 2º e 3º melhor pontuação.
Art.º 13º. – O(a) professor(a) responsável pelo concurso classificará as respostas assim como a
prova presencial.

