
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
LOUREIRO 

CLUBE DE MATEMÁTICA 

Actividade: Problema do Mês 

Participantes: alunos do 2º e 3º ciclos   

REGULAMENTO DO CONCURSO  

1.          É um concurso de problemas, dirigido a todos os alunos, com início em outubro e 
com fim previsto para junho.  

2.               Este concurso visa, sobretudo, incentivar e desenvolver, nos alunos, o gosto pela 
disciplina nomeadamente pela resolução de problemas.  

3.               Os problemas propostos farão apelo à qualidade do raciocínio, ao engenho e à 
imaginação dos estudantes.  

4.         No início de cada mês, será proposto um problema, que estará disponível na 
plataforma da Escola no separador “Clube da Matemática”. 

5.  Os alunos interessados em resolver o problema podem pedir á professora de 
Matemática o enunciado do mesmo.       

6.               Os problemas propostos em cada mês são:  

•        um para os 5º e 6º anos (categoria A)  

•        um para os 7º, 8ºe 9º anos (categoria B)  

 

7.               A resolução do problema deverá ser entregue através de mail para a professora de 
Matemática até ao final de cada mês. 

8.              No mês seguinte será afixada uma lista, no site da escola, com o nome, número do 
processo dos alunos participantes, o ano de escolaridade e os respetivos resultados 
obtidos na resolução do problema. 

9.        Será afixada, juntamente com a lista dos resultados e no mesmo local, a solução do 
problema com uma proposta de resolução. 



10.               Cada problema será cotado para 20 pontos.  

11.               A classificação das respostas tem em conta: 

              • Rigor na apresentação - 5 pontos     

              • Apresentação do raciocínio - 10 pontos 

              • Resposta correcta e indicada - 5 pontos 

12.   Serão atribuídos diplomas a todos os participantes e um prémio especial ao aluno 
mais pontuado, em cada categoria.  

13.          Se houver necessidade de proceder a algum desempate, caberá aos professores de 
Matemática a decisão, após reexaminar a resolução dos problemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      As professoras 
______________________________________ 

Maria Manuel Figueira e Isabel Terra 
 

 
 

 


