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Regulamento do Concurso 
 

Periodicidade 
O Problema do Santo António trata-se de um concurso mensal que será divulgado no início de cada mês e a sua 
resolução deverá ser entregue durante o decorrer do próprio mês. A sua resolução será publicada no mês seguinte. 
Este concurso decorrerá de novembro de 2018 a maio de 2019.   
 

Participantes 
Todos os alunos do agrupamento. 
 

Apresentação das respostas 

Na BE/CRE existirá uma caixa do Problema do Santo António onde, durante o respetivo mês, devem ser colocadas as 
respostas, numa folha com os seguintes elementos: 

- Nome, número, ano e turma do participante; 

- A solução do problema, indicando cálculos efetuados ou descrição do raciocínio, apresentação gráfica, 
esquemas, etc. 

 

Correção das respostas 
As professoras de Matemática responsáveis por esta atividade procederão à correção dos problemas. 
 

Pontuação 
Cada problema será cotado de: 

- 0 pontos, se apresenta uma estratégia errada e responde incorretamente ou revela alguma compreensão 
do problema, mas responde incorretamente; 

- 3 pontos, se apresenta uma estratégia apropriada e completa de resolução do problema, mas não chega à 
resposta correta ou apresenta uma estratégia apropriada, mas incompleta de resolução do problema; 

- 5 pontos, se apresenta uma estratégia apropriada e completa de resolução do problema, e há evidência de 
ter chegado à resposta correta. Estes 5 pontos poderão ser acrescidos de um máximo de 2 pontos, tendo 
em conta a clareza e a originalidade da resposta apresentada. 

 

Divulgação da pontuação 
No final de cada período, serão afixados os nomes dos alunos que alcançaram melhor pontuação por ano de 
escolaridade e no final do ano letivo será divulgado o balanço das pontuações. 
 

Prémio 
São vencedores deste concurso os dois participantes que apresentarem no mês de maio a maior pontuação final. Em 
caso de empate, os alunos em causa devem responder a um novo problema. 
No final, a todos os participantes que tenham apresentado pelo menos três respostas é entregue um certificado. Aos 
dois vencedores é ainda atribuído um prémio, no final do ano letivo, em dia e hora a designar. 

 


