
Regulamento 

O Problema do Mês é um concurso de resolução de problemas realizado no âmbito da disciplina de Matemática. Tem como objetivo: 

 Promover a matemática junto dos alunos, através de atividades lúdicas. 

 Fomentar o interesse pela resolução de problemas. 

 Desenvolver as capacidades de interpretar, comunicar e resolver problemas 

 Incentivar o gosto pela descoberta e a persistência face às dificuldades. 

 Utilizar a tecnologia como ferramenta na resolução de problemas. 

Está previsto que decorra mensalmente de novembro de 2016 a maio de 2017 e podem concorrer todos os alunos do 3º ciclo da Escola 

Secundária da Gafanha da Nazaré.  

Esta atividade será regulamentada pelas seguintes condições:  

1. Destina-se aos alunos de 3º ciclo do ensino básico. 

2. Na primeira semana de cada mês será proposto um problema no placard da matemática e/ou na página do agrupamento. 

3. Só serão aceites respostas individuais realizadas a esferográfica, devidamente identificadas com o nome do participante, número, turma 

e ano. 

4. Cada aluno só poderá participar com uma proposta de resolução em cada problema. 

5. Os alunos interessados em participar deverão entregar ao professor de matemática, a sua resolução até ao último dia de aulas do mês 

correspondente. 

6. As respostas serão pontuadas até ao máximo de 5 pontos, segundo os seguintes critérios: 

 Entrega proposta de resolução - 1 ponto 

 Apresenta apenas o resultado mas não a justificação — 3 pontos 

 Resposta totalmente correta com a justificação do raciocínio - 5 pontos 

7. Não é obrigatória a participação em todos os problemas, caso não entregue resposta a algum problema, terá classificação nula nesse 

problema. 

8. As pontuações obtidas por cada participante nos diversos problemas são adicionadas na sua totalidade, de modo a decidir os vencedores 

no final de ano letivo. 

9. Os resultados serão divulgados no placard da matemática e/ou na página do agrupamento.  

10. Será entregue a cada participante um certificado, desde que participe na atividade pelo menos três vezes. 

11. Os três alunos que obtenham a melhor pontuação, e que tenham respondido, pelo menos, a cinco problemas, receberão um prémio. Em 

caso de empate, será realizado um outro problema disputado pelos alunos em causa. 

12. Serão atribuídos os seguintes prémios aos vencedores:  

1º Classificado - Metal USB 2.0 Flash Drive de 32GB; 

2º Classificado - Metal USB 2.0 Flash Drive de 16GB; 

3º Classificado - Metal USB 2.0 Flash Drive de 8GB. 

13. Haverá um prémio de participação, não acumulável com os anteriores, ao aluno que participar na resolução de todos os problemas. O 

prémio será uma Metal USB 2.0 Flash Drive de 4GB.  

14. Os prémios serão entregues aos vencedores no final do ano letivo em dia e hora a designar.  

15. Qualquer questão não contemplada nos números anteriores será resolvida pelo professor responsável pelo concurso. 

 

Professor responsável pelo concurso: Pedro Rangel 


