Agrupamento de Escolas de Portel
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais

Regulamento
Peddy-paper da Ciência - 22 de Março de 2017

1. Objetivo e Organização
O Peddy-paper da Ciência está integrado no Plano de Atividades
desenvolvido pelo Departamento de Matemática e Ciências Experimentais do
Agrupamento Escolas de Portel.
As equipas irão partir da escola, percorrer um itinerário através da vila de
Portel passando estações onde deverão realizar tarefas pré-definidas. Os
assuntos a questionar nas várias estações serão relativos aos conhecimentos
dos diferentes grupos disciplinares que integram o referido departamento e
ainda a áreas da Educação para a Saúde
Possibilita-se, com esta iniciativa, que as equipas participantes conjuguem a
prática da atividade física com a realização de exercícios práticos relacionados
com as referidas áreas científicas.

2. Público-alvo e constituição das equipas
Público-alvo: todos os alunos da escola básica 2,3 D. João de Portel.
Constituição das equipas: com 4 elementos/equipa, podendo um deles ser
um professor. Os alunos podem ser de uma mesma turma, de turmas
diferentes e de anos e turmas diferentes - grupo aberto. Cada equipa terá um
capitão de equipa.
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3. Admissão e inscrição
A participação e inscrição será formalizada utilizando para o efeito o
formulário em anexo. Este deverá ser devidamente preenchido (legível) e
assinado por todos os participantes na equipa, garantindo com esta assinatura
a sua decisão em participar.
A inscrição decorrerá de 12 a 19 de março, devendo a equipa entregar a
sua ficha de inscrição na papelaria da escola.

4.Seleção e confirmação
O número máximo de equipas participantes é de 20 A seleção das
equipas será feita com base na ordem de receção da inscrição. No dia 20 de
março será disponibilizada na porta dos blocos a lista das equipas cuja
inscrição foi aceite, acrescida de mais 5 equipas (suplentes).Caso alguma
equipa queira desistir deverá fazê-lo até o final da manhã do dia 21 de março
junto da funcionária da papelaria. Serão então contactadas sequencialmente as
equipas suplentes.

5. Local de encontro e percurso da prova
Esta atividade terá início às 10h00 min, tendo como local de partida o
pátio interior da Escola onde as equipas terão de comparecer às 9h30.
A prova desenvolver-se-á de acordo com as instruções entregues a cada
equipa, percorrendo os diferentes postos situados na vila de Portel terminando
o percurso sempre no local de partida. Os postos de controlo registarão a
presença e o desempenho da equipa.

6.Forma de participação e de pontuação
a) O percurso das equipas será feito seguindo a informação da localização do
posto de controlo seguinte, que será disponibilizada no guião entregue a cada
equipa, antes da partida.
b) A partida de cada equipa será feita desfasadamente, de 5 em 5 minutos.
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c) 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 tempo limite.
d) Decorrido o tempo previsto em cada posto, o desafio é considerado
concluído e a folha de registo será assinada pelo responsável do posto e
entregue à equipa.
e ) A pontuação e classificação de cada equipa serão feitas a partir do
somatório das questões/exercícios/experiências respondidas ou executadas
corretamente.
f) O tempo total gasto na realização do percurso só será considerado como
fator de desempate.
g) O tempo máximo para a realização da prova será de 2 horas contadas a
partir do início da partida.
h) Será disponibilizado ao capitão de cada equipa um guião.
i) A perda do guião e a ultrapassagem do tempo limite 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 mesmo.

8.Prémios
Durante a tarde serão afixadas as listas com os resultados.
Posteriormente, serão atribuídos prémios às equipas classificadas nos
três primeiros lugares.
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