Regulamento MatPro 2º ciclo, 2018/2019
Quem pode participar?
Neste concurso podem participar todos os alunos dos 5.º e 6.º anos de escolaridade do
Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente .
É necessária inscrição?
NÃO. Qualquer concorrente fica automaticamente inscrito no Campeonato ao responder aos
problemas, desde que forneça todos os dados pedidos: nome(s) completo(s), ano, turma, número,
email e nº de telefone.
Como funciona?
Este Campeonato é constituído por oito problemas que serão colocados, quinzenalmente, à
segunda-feira, no link da página Web com o endereço:
http://age-mgpoente.pt/
• Os concorrentes podem participar individualmente ou em grupo.
• Os grupos poderão incluir participantes de turmas diferentes, sendo necessário que indiquem
corretamente os seus dados, quando preencherem o questionário online.
• Para participar, os concorrentes (individuais ou grupos) deverão submeter a resolução na página
do Agrupamento, anexando as suas resoluções.
• As respostas deverão apresentar o processo usado para obtenção da solução (incluindo
cálculos, esquemas, figuras e outros).
• A equipa responsável responde a cada participante, informando se a resposta ao problema está
correta ou não e dando feedback para uma possível reformulação e reenvio da resposta pelo
participante, para o endereço matprociclo2@gmail.com, dentro do prazo limite. Por isso, não
deixes o envio da resolução para o fim do prazo, que é de duas semanas. O feedback dos
professores e a melhoria da resolução, devem ser enviados
Quando são colocados os problemas na página?
As datas de publicação dos problemas, serão:
• 21 de janeiro
• 4 de fevereiro
•  de fevereiro
• 4 de março
• 18 de março
• 6 de maio
• 20 de maio
• 2 de junho
Como são divulgados os resultados?
Ao longo do Concurso serão divulgadas, quinzenalmente:
• a resolução do problema da jornada anterior;
• a lista dos concorrentes com indicação do seu desempenho na jornada anterior;
• algumas resoluções de alunos.
O que se ganha?
• Todos os concorrentes receberão um certificado que será entregue na sessão “Prémios da
Ciência no Ponte”
• Haverá prémios para os alunos/grupos que acertarem em mais problemas.

