AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OVAR SUL
DGEstE – Direção de Serviços Região Centro

Sede: Escola Secundária Júlio Dinis

PEDDY PAPER – “(Per)Correr Ovar”

REGULAMENTO
1 – Âmbito
O Peddy Paper – “(Per)Correr Ovar” é uma atividade inserida no programa do Cinquentenário da Escola
Secundária Júlio Dinis (Dia do Agrupamento) e rege-se pelo presente regulamento.

2 – Objetivos
- Envolver a comunidade educativa na efeméride;
- Proporcionar um momento de lazer em contacto com a cidade de Ovar;
- Dar a conhecer o património arquitetónico da cidade, bem como a oferta cultural e desportiva.

3 – Data e local de realização
O Peddy Paper realiza-se no dia 21 de outubro de 2014, terça feira, a partir das 09h30, na cidade de
Ovar, com saída da Escola Sede, Júlio Dinis.

4 – Condições de participação
A participação está sujeita a uma inscrição prévia e à autorização dos respetivos encarregados de
educação. As inscrições podem ser efetuadas através do preenchimento de uma ficha de inscrição
disponível no PBX da escola.
Podem inscrever-se alunos do 9º ao 12º ano de escolaridade.

5 – Equipas
As equipas deverão ser formadas por 5 elementos (4 alunos e um adulto acompanhante: professor,
funcionário ou encarregado de educação) e constituídas até ao dia 14 de outubro.
As equipas podem conter alunos de diferentes anos de escolaridade / turmas.
Cada equipa deverá ter um capitão (porta-voz) e designação/nome.

6 – Material necessário
Cada equipa deverá possuir uma caneta.
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7 – Carta de prova
- As cartas de prova são entregues no momento da partida.
- As equipas saem do ponto de partida com intervalos regulares a definir, por ordem de sorteio, no local.
- A carta de prova é composta por um questionário e um mapa com o respetivo percurso/itinerário.
- O questionário integra perguntas sobre as temáticas: geografia, desporto e monumentos (relacionados
com o Município de Ovar), cultura geral e observação.

8 – Classificação
As equipas são classificadas pela cotação das respostas, tempo e penalizações.
São desclassificadas as equipas cujos membros cometam qualquer fraude tendente a falsear o espírito
do regulamento.

9 – Pontuação
- O tempo estimado para a prova será de, aproximadamente, 120 minutos, correspondente à atribuição
de 120 pontos.
- O tempo definitivo da duração da prova será divulgado no momento da partida.
- Às equipas que realizem a prova em menos tempo do que o previsto, atribuem-se os mesmos 120
pontos.
- Às equipas que ultrapassem os 120 minutos da prova, atribui-se 1 (um ) ponto por cada minuto.
- A cada resposta certa, são descontados 2 (dois) pontos.
- A cada resposta errada, são adicionados 2 (dois) pontos.
- A uma questão não respondida, é somado 1 (um) ponto.
- Vence a equipa que tiver menor número de pontos.

10 – Faltas ou penalizações
É penalizado com a soma de 10 (dez) pontos o não cumprimento da seguinte regra:
- Manutenção de toda a equipa junta até ao final da prova.

11 – Constituição do Júri
O júri será composto por docentes do Departamento de Ciências Sociais e Humanas e outros
representantes da comunidade educativa.
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12 – Prémio
- Os resultados do Peddy Paper serão divulgados até ao dia 28 de outubro e publicados no Portal do
Agrupamento.
- As três primeiras equipas classificadas receberão um prémio da responsabilidade da Câmara Municipal
de Ovar.

13 – Observações
A organização do Peddy Paper:
- Reserva-se ao direito de cancelar a prova, caso as condições atmosféricas sejam adversas.
- Recomenda o uso de roupa e calçado adequado à prova e às condições atmosféricas.

Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela organização e, dado o caráter do
evento, não há recurso.
Ao participar, as equipas aceitam ser fotografadas e/ou filmadas, sem qualquer reserva, para
posterior divulgação do evento.
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