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Regulamento 

I. PREÂMBULO                                                                                                        

O concurso é uma iniciativa do Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais 

e insere-se nas actividades das Jornadas Culturais desta Escola a decorrer entre os dias 10 e 12 de 

abril de dois mil e treze. 

II. OBJETIVOS  
 
• Valorizar a diversidade cultural e científica como património a preservar. 

• Desenvolver o interesse por formas diversificadas de conhecimento. 

• Fomentar o espírito de responsabilidade e participação na vida da escola. 

• Alertar para a importância do conhecimento e ciência. 

• Promover um ambiente saudável de confraternização em ambiente escolar. 

• Sensibilizar os alunos e a comunidade educativa para a importância da partilha e divulgação do 

conhecimento. 

 
III. QUEM PODE CONCORRER  
 
• Podem concorrer todos os alunos desta escola: “SECUNDÁRIA MANUEL DA FONSECA”.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

IV. COMO CONCORRER  
 

• Cada aluno individualmente. 

• O aluno deve aceder à sala Moodle – Concurso “Ciências”. 

•  O questionário estará disponível entre as 16h00 dia 10 de abril e as 

16h00 do dia 12 de abril deste ano 2013. 

 

V. FUNCIONAMENTO DO CONCURSO 
 

• O concurso consta de um questionário de resposta fechada (escolha múltipla). 

• Cada aluno deve responder a todas as questões apresentadas durante o tempo estipulado. 

• Em caso de empate, o desempate far-se-á pelo desempenho dos alunos em causa relativamente 

à uma pergunta de resposta aberta a efetuar em data posterior. 

 
 

VI. JÚRI  
 

• O júri é constituído por um grupo de professores do Departamento Curricular de Matemática e 
Ciências Experimentais. 

 

VII. PRÉMIOS     
 

• Os três primeiros classificados receberão um prémio surpreso, patrocinado pela Porto Editora. 
• Em caso de empate, o desempate far-se-á pelo desempenho dos alunos em causa relativamente 

à uma pergunta de resposta aberta a efetuar em data posterior. 
 

VIII. DIVULGAÇÃO 

• O resultado do Concurso será divulgado ainda no  terceiro período, em local público, na Escola, e 
posteriormente na página Web da Escola. 

 

Santiago do Cacém, 10 de Abril de 2013 

          

A Coordenadora de Departamento       A Diretora, 

 ________________________________________     ______________________________ 

 

(Isabel Calado)             (Manuela Teixeira)  

     

 

 


