AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OVAR SUL
Sede: Escola Secundária Júlio Dinis
DGEstE - Direção de Serviços Região Centro

Agrupamento de Escolas de Ovar Sul

Problemas e Desafios

Regulamento
1. Podem concorrer todos os elementos do AEOS, separadamente, exceto os organizadores da
atividade;

2. O concurso decorrerá entre 1 de outubro e 31 de maio e será proposto um novo desafio de
dois em dois meses;

3. O enunciado do problema, a resolução do problema anterior e o regulamento serão
divulgados na página eletrónica do AEOS;

4. Cada concorrente deverá enviar a sua proposta de resolução através do formulário
eletrónico ou entregar em formato papel a um dos elementos da organização, até ao dia 25 do
segundo mês;
Até à data de entrega o concorrente pode/ou não entregar uma nova proposta de resolução,
para substituição da anterior. Nestes casos prevalecerá sempre a última versão
entregue/submetida e será descontado 1 (um) ponto por cada versão entregue.

5. Todas as propostas de resolução devem ser devidamente identificadas com o nome, ano e
turma no caso dos alunos e nome e função no caso dos outros elementos;

6. As propostas de resolução serão avaliadas pela organização;

7. A cada problema resolvido corretamente serão atribuídos 10 pontos. Os critérios de
classificação contemplam a clareza da comunicação e o rigor do raciocínio;

8. De dois em dois meses serão afixados os resultados respeitantes ao problema anterior;

Equipa de Literacia da Matemática
2013/2014

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OVAR SUL
Sede: Escola Secundária Júlio Dinis
DGEstE - Direção de Serviços Região Centro

9. Serão atribuídos prémios ao participante que obtiver, até ao final do concurso, o melhor
resultado acumulado;

10. Qualquer questão não contemplada nos números anteriores será resolvida pela
organização.

Pontuação
Cada problema deve ser classificado até um máximo de 10 pontos.

Critérios de Classificação

Descritores

Pontuação

Apresenta uma estratégia apropriada e completa de resolução do problema e
responde corretamente.

9 pontos

Apresenta uma estratégia apropriada e completa de resolução do problema,
mas não responde ou responde incorretamente, ou responde corretamente,
mas dá uma explicação incompleta.

6 pontos

Há trabalho que revela alguma compreensão do problema, ouresponde
corretamente, sem apresentar uma explicação compreensível ou sem apresentar
uma explicação.

2 pontos

Apresenta apenas uma resposta incorreta.

0 pontos

 Clareza da resolução: 1 ponto
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