Prémio MatDesafio
O QUE É O MATDESAFIO?
O MATDESAFIO é um concurso que está aberto a todos os estudantes ISCAPIANOS e que pretende
desafiar as mentes brilhantes.
E porque todos gostamos de desafios, porque não estarmos Ativos a jogar, raciocinar e ganhar?
Só precisas de um lápis, papel e de colocar a cabeça a funcionar.
Junta-te a nós, deixa-te desafiar!
“Não há homens mais inteligentes do que aqueles que
são capazes de inventar jogos. É aí que o seu espírito
se manifesta livremente. Seria desejável que existisse
um curso inteiro de jogos tratados matematicamente”

Leibniz, 1715

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR NO MATDESAFIO
– Querer ser desafiado!
– Pertencer à comunidade ISCAPIANA.
– Inscrever-se em
https://goo.gl/forms/pGyt1LGgqlOgOv9r2
– Participar nos diferentes desafios propostos ao longo do ano letivo 2019/2020.

REGULAMENTO
– O MATDESAFIO consiste em 7 desafios, que serão colocados ao longo do ano letivo.
– Os participantes irão responder a cada desafio proposto, sempre através da página do MatActiva, numa
área própria para o concurso (Tópico MatDesafio).
– As respostas serão sempre numéricas.
– Para que os participantes possam obter pontuação num desafio, terão que responder dentro do prazo
estabelecido e que será divulgado no momento em que o desafio for colocado.
– Por cada desafio proposto o participante somará 1 ponto caso acerte e 0 pontos caso erre.
– O participante poderá optar por não responder a alguns dos desafios propostos, não sofrendo qualquer
penalização.
– Cada participante só terá uma hipótese de dar uma resposta, por desafio, a primeira que efetuar
(qualquer outra tentativa será ignorada).
www.matactiva.com
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FINAL DO CONCURSO
– O vencedor do MATDESAFIO será aquele que no final dos 7 desafios obtiver maior pontuação.
– Em caso de empate no primeiro lugar, será proposto um desafio final a esses participantes, e o
participante a responder de forma correta em menos tempo será o vencedor.

CONSELHOS E SUGESTÕES
– Se queres ser um justo vencedor não reveles a solução antes de o desafio finalizar.
– Não desistas logo, sê persistente.

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS
O Júri do “Prémio MatDesafio 2019/20”, composto pelos Coordenadores do Projeto MatActiva do ISCAP IPP, Ana Paula Lopes, Cristina Torres, José Azevedo e Lurdes Babo, irá ao longo do ano letivo divulgando
o nome dos 10 alunos melhor classificados, no site do MatActiva - Tópico MatDesafio.

PRÉMIO MATDESAFIO 2019/20
O Júri do “Prémio MatDesafio 2019/20”, analisará os resultados obtidos ao longo do ano letivo, e aos 3
alunos com o melhor resultado, será atribuído pelo ISCAP um prémio.
Os prémios serão entregues na cerimónia anual de comemoração do dia do ISCAP-P.PORTO, por um dos
membros do júri.
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