
   

 

REGULAMENTO CONCURSO: MATEMÁTICA EM STP 

 

ENQUADRAMENTO 

O concurso “Matemática em STP” é organizado pelo Escola+ no âmbito da participação de São 

Tomé e Príncipe (STP) na Matemática do Planeta Terra 2013 (MPT2013). O MPT2013 é uma 

iniciativa apoiada pela UNESCO, onde se pretende que 2013 seja um ano especialmente dedicado à 

Matemática do Planeta Terra. 

 

OBJECTIVOS 

O concurso tem por objectivo a produção de trabalhos que evidenciem o papel da matemática no 

Planeta Terra enquadrados nos temas: 1) Planeta para descobrir; 2) Planeta que suporta vida; 3) 

Planeta organizado pelos humanos; 4) Planeta em risco. 

Os trabalhos realizados serão seleccionados para exibição numa exposição itinerante que será 

divulgada em São Tomé e Príncipe durante o ano civil de 2013. 

 

PARTICIPANTES 

Serão participantes automáticos os trabalhos submetidos por instituições s. tomenses às inciativas 

internacionais: Matemática, onde estás?; Matemática dos nossos avós, Matemática Urbana, Surfer e 

Matemática em Flash, regendo-se pelos regulamentos próprios dos concursos ou projectos em causa. 

Serão também aceites trabalhos desenvolvidos só no âmbito nacional enquadrados no tema 

Matemática do Planeta Terra numa das seguintes categorias: 

Categoria A: Escolas do Ensino Básico e/ou Secundário de STP 

Categoria B: Organizações/ Institutos/ Fundações com actuação em STP 

Categoria C: Independentes (público em geral) 

Na categoria C admite-se a participação em grupo ou individual. 

Nas categorias A e B os prémios serão atribuídos às instituições. 

Cada participante (individual ou grupo) poderá apresentar no máximo dois trabalhos, 

acompanhados da respectiva ficha de inscrição devidamente preenchida. 

Trabalhos submetidos que envolvam algum membro do júri ou da comissão organizadora serão 

aceites para exposição, mas não serão seriados para o concurso. 

 

 

 



   

ESPECIFICIDADES TÉCNICAS 

Os participantes deverão apresentar produtos finais com as seguintes especificidades: 

- Os trabalhos terão de evidenciar o papel da Matemática no Planeta Terra enquadrados em pelo 

menos 1 dos 4 temas: 1) Planeta para descobrir; 2) Planeta que suporta vida; 3) Planeta organizado 

pelos humanos; 4) Planeta em risco. 

- Os trabalhos a nível nacional poderão ser inspirados nos temas das iniciativas internacionais: 

Matemática, onde estás?, Matemática dos nossos avós, Matemática Urbana, Surfer, Matemática em 

Flash. Informações detalhadas sobre cada um em mpt2013.apm.pt. 

- Os trabalho podem ter formato: relato/reflexão de uma experiência, projecto, fotografia, 

multimédia, construção 3D,  imagem surfer,…  

- Os trabalhos entregues têm de ser adequados para integrarem uma exposição itinerante. 

 

INSCRIÇÃO E RECEPÇÃO DE TRABALHOS 

As fichas de inscrições estão disponíveis no centro Ke Mese, no Liceu Nacional em S. Tomé e 

Centro Cultural Português em S. Tomé e no Centro Cultural Português do Príncipe e Centro Cultural 

do Príncipe, em Santo António. Os trabalhos serão recebidos até dia 29 de Abril 2013 nos mesmos 

locais. 

Quando recebidos, os trabalhos são registados e codificados para garantir o anonimato dos seus 

autores perante o júri. 

Os trabalhos serão devolvidos depois de terminar a exposição itinerante. 

 

JÚRI 

O Júri fará a apreciação dos trabalhos a concurso e deliberará os resultados até dia 3 de Junho de 

2013. 

Composição do júri. O júri será composto por: 

Elemento da Coordenação do Escola+ 

Elemento da Educação (Ensino Secundário) 

Elemento do Departamento de Matemática do ISP 

Elemento da UNESCO em STP 

Elemento da representação do MPT 2013 em STP 

A decisão do Júri é soberana, reservando-se o direito de não atribuir prémios se a falta de 

qualidade dos trabalhos o justificar. 

Pela diversidade e abrangência que os trabalhos podem tomar, estes serão avaliados tendo em 

conta a representação do tema, a originalidade, a qualidade, o impacto para o país e o 

enquadramento. 

 



   

 

PRÉMIOS 

Serão atribuídos prémios ao primeiro lugar em cada uma das categorias. 

1º Lugar categoria A e B: Projector de vídeo 

1º Lugar categoria C: Máquina fotográfica digital 

Os participantes premiados receberão um certificado de participação. 

A cerimónia de entrega dos prémios decorrerá durante o mês de Junho de 2013. 

Os participantes premiados serão notificados via telefone e informados do dia, hora e local da 

entrega de prémios. Nas categorias A e B serão notificados os adultos responsáveis e na categoria C 

serão os próprios participantes. 

A lista dos participantes premiados, dia, hora e local da entrega dos prémios será publicada e 

divulgada atempadamente. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Datas importantes do presente concurso: 

Abertura: 29 Janeiro 2013 

Entrega de trabalhos: até 29 de Abril 2013 

Apreciação do júri: até 31 de Maio 2013 

Entrega de prémios: Junho 2013 

Exposição de trabalho: Junho/Julho 2013  

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por deliberação do júri do concurso. 

A participação neste concurso implica a aceitação de todos os termos do presente regulamento. 

Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados a: Joana Latas joanarblatas@gmail.com ou 

9929077. 
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