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Regulamento 

Peddy-paper “À boleia pela Galáxia” 

 

1 – Objetivo e organização 

O Peddy-Paper “À boleia pela Galáxia” está integrado nas iniciativas desenvolvidas pela 

Escola Básica D. Domingos Jardo, inserido no plano Anual de Atividades, no âmbito do 

Clube da Matemática “Lab Mat”. 

As equipas irão percorrer um itinerário dentro da escola, dentro do recinto escolar e 

passando por salas identificadas.  

Os vários postos de controlo terão como tema assuntos relacionados os conteúdos 

lecionados, dentro das diferentes áreas do conhecimento dos Departamentos Ciências 

Naturais, Ciências Físico Químicas e Matemática.  

 

2 – Público-alvo e constituição das equipas 

Público-alvo: alunos do 2º ciclo e 3º ciclo da escola Básica D. Domingos Jardo. 

Constituição das equipas: 3 a 4 elementos/equipa. Uma equipa por turma, no 2º ciclo e duas 

equipas por turma no 3º ciclo. 

 

3 – Admissão e inscrição 

A participação, inscrição e autorização do Encarregado de Educação será formalizada 

utilizando para o efeito os formulários em anexo, que deverão ser devidamente preenchidos e 

assinados por todos os participantes na equipa e respetivos Encarregados de Educação.  

A inscrição decorre até ao dia 06 de março, devendo a equipa entregar a sua ficha de 

inscrição e respetiva autorização do Encarregado de Educação, ao professor de 

Matemática.  

 

4 – Local de encontro e percurso da prova 

A atividade desenvolver-se-á no recinto escolar, no turno da manhã, terminando às 13h00min. 

Os postos de controlo localizar-se-ão ao longo do percurso da prova.  

 

 

5 – Forma de participação e de pontuação 

 a) O percurso das equipas será feito seguindo a decifração de informação da localização do 
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posto de controlo seguinte, que será disponibilizada à equipa, antes da partida de cada posto.  

b) As equipas serão divididas em 2 grupos (2º ciclo e 3º ciclo). A partida de cada grupo será 

desfasada em 5 minutos.  

c) Atingido o posto de controlo correto, será feito o registo da hora de chegada (nas folhas de 

registo da equipa e do posto de controlo) por um dos elementos do posto de controlo.  

d) Em cada posto de controlo/local de prova haverá um desafio. Este poderá ser um exercício, 

uma experiência ou a resolução de uma ou mais questões e terá um limite de duração de 5 

minutos. As respostas serão registadas sem que os elementos da equipa fiquem a saber se 

estão ou não corretas.  

e) Decorrido o tempo previsto em cada posto, o desafio é considerado concluído e a folha de 

registo será entregue à equipa. A hora de partida será também registada. O coordenador do 

posto de controlo assinará a ficha de registo da equipa e um dos elementos da equipa 

assinará a folha de registo do posto de controlo.  

f) A pontuação e classificação de cada equipa serão feitas a partir do somatório das 

questões/exercícios/experiências respondidas ou executadas corretamente.  

g) O tempo total gasto na realização do percurso só será considerado como fator de 

desempate e será calculado pela soma dos tempos gastos para percorrer os vários trajetos 

entre os postos de controlo.  

h) O tempo máximo para a realização da prova será de 2 horas contadas a partir do início da 

partida.  

i) A perda da ficha de registo da equipa implica a desclassificação automática da equipa.  

j) A participação ou ajuda de elementos estranhos à equipa, assim como o uso de quaisquer 

outros meios (p. ex. telemóvel, GPS, etc.) que não os disponibilizados pela organização, 

implicará igualmente a desclassificação da equipa.  

 

7 – Júri  

O júri da prova será centralizado na comissão organizadora. 

Os membros que constituem as equipas dos postos de controlo serão coordenados por essa 

mesma comissão organizadora. Os casos omissos serão decididos pelo júri não havendo 

direito a qualquer recurso das decisões do júri. 

 

8 – Prémios 

Serão atribuídos prémios às equipas classificadas no primeiro lugar.  

 


