
 

 

 

 

 

1. – Este concurso destina-se apenas aos alunos do 3º Ciclo que frequentam 

o Externato da Luz. 

 

2. – Os concorrentes deverão apresentar-se em equipas de três elementos, 

preferencialmente, englobando alunos dos 3 anos do 3º Ciclo. 

 

3. – A inscrição é feita mediante impresso próprio, disponibilizado nos 

espaços Moodle da Disciplina de Físico-Química de cada um dos anos de 

escolaridade. Após preenchimento o impresso deverá ser enviado por e-

mail para um dos endereços: manuela.varela@externatodaluz.com ou 

helena.salvador@externatodaluz.com . 

4. – As inscrições decorrerão entre os dias 15 e 26 de setembro de 2014. 

 

5. – Cada equipa, no impresso de inscrição terá de indicar o nome da equipa 

bem como o nome do seu capitão/porta-voz. Este ano os nomes das 

equipas terão obrigatoriamente de ser o de um animal. Caso haja 

repetição nos nomes, será dada prioridade à equipa que primeiro 

entregou a sua inscrição, tendo a outra de mudar de nome. 

 

6. – Todas as equipas comunicarão com a organização e/ou professores 

assistentes nas provas, apenas pelo seu capitão/porta-voz. 

 

7. – O concurso processar-se-á em três fases diferentes, sendo a primeira para 

todas as equipas participantes e as restantes (semifinal e final) para as 

equipas que preencherem os requisitos necessários na primeira fase. 

REGULAMENTO 

  

Concurso
Ciência sem Fronteiras



8. A primeira fase do concurso constará de 4 provas temáticas teóricas e/ou, 

práticas, pontuadas cada uma de 0 a 20 pontos e a realizar de acordo 

com o seguinte calendário: 

� Matemática -  16 de outubro; 

� Física -  13 de novembro; 

� Ciências Naturais –1 de dezembro; 

� Química –15 de janeiro. 

 

9. – Caso alguma das equipas não apresente, por falta devidamente 

justificada, algum dos seus elementos deverá concorrer com os presentes.  

 

10.  – A ausência, ainda que devidamente justificada, de uma equipa a uma 

das provas implica a atribuição de zero pontos na mesma.  

 

11. – A ausência não justificada de uma equipa, ou com justificação não 

considerada válida pela organização, implica a eliminação imediata da 

mesma do concurso. 

 

12.  – As provas serão classificadas por um ou mais professores de cada uma 

das disciplinas, sendo prestadas sob anonimato. Apenas um elemento da 

organização terá conhecimento a quem pertencem as provas (que não 

será nenhum dos professores classificadores). Após a realização de cada 

prova serão revelados publicamente os resultados antes da seguinte. 

 

13.  - Passarão à semifinal todas as equipas que no conjunto das provas 

anteriores somem pelo menos 56 pontos. 

 

14.  - A segunda fase decorrerá de 02 de fevereiro a 6 de março de 2015, 

período no qual as equipas que chegarem a esta fase terão de elaborar 



um trabalho científico de carácter teórico e/ou prático, com itens 

obrigatórios e revelados pela organização publicamente a 2 de fevereiro.  

 

15. – Os trabalhos têm de ser entregues aos elementos da organização 

(professoras Helena Salvador e Manuela Varela) no dia 6 de março até às 

16:00. Não serão aceites projetos que não sejam desenvolvidos pelas 

próprias equipas.  

 

16.  – A pontuação desta prova é atribuída pelo somatório das avaliações dos 

professores classificadores, e traduz-se numa pontuação entre 0 (zero) e 

900 (novecentos). 

 

17.  - Passarão à fase final do concurso, a ter lugar preferencialmente a 11 de 

junho de 2015, em ato público, as 5 equipas que obtiverem melhor 

classificação na semifinal. 

 

18. – A prova final constará de uma sessão de questões de escolha múltipla a 

realizar oralmente e de forma a definir oportunamente. 

 

19.  – Apenas a equipa mais pontuada na final terá direito a prémio, igual para 

cada um dos seus três elementos. Todos os outros participantes receberão 

um certificado onde constará a fase do concurso a que chegaram. 

 

20. – Todas as provas da primeira fase decorrerão em tempo não letivo, 

preferencialmente às 16:10, tendo a duração de 90 minutos. 

 

21. – Qualquer questão não abrangida por este regulamento e que possa 

surgir durante a realização do concurso, será resolvida pela organização. 

 

Lisboa, 1 de setembro de 2014 


