7.º Concurso de Palavras Cruzadas DiNotícias
Regulamento
I. OBJETIVOS
O Concurso de Palavras Cruzadas visa:





Estimular a atividade mental;
Desenvolver a competência da leitura;
Promover a leitura do jornal do Agrupamento;
Desenvolver o espírito de equipa e interajuda.

II. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
A – PARTICIPANTES: Participam todos os alunos do 3.º Ciclo das escolas do Agrupamento.
B – MODALIDADE: Equipas de três a quatro elementos.
C – MOTIVAÇÃO: A motivação é feita nas aulas de português, através da divulgação do Cartaz e Regulamento do
Concurso bem como a resolução, para treino, das Palavras Cruzadas da Edição n.º 17 do DiNotícias.
III. REALIZAÇÃO DAS PROVAS





O Concurso de Palavras Cruzadas realizar-se-á num momento único através de uma prova que consta da
resolução de um exercício.
A prova realiza-se durante o 3.º Período, no dia 8 de maio, das 12h20 às 13h10.
As equipas terão 50 min. para realizar a prova.
Cada equipa deve ter consigo, pelo menos, dois exemplares da 1.ª Edição do DiNotícias de 2018/19.

IV. TIPO DE PROVAS
Da prova constará um conjunto de Palavras Cruzadas feitas com base na 1.ª Edição do Jornal do Agrupamento,
DiNotícias (2018/19). Constam também do exercício perguntas de caráter interpretativo e cultura geral que envolvem
o conhecimento de conceitos de várias disciplinas, como português, inglês, ciências naturais e físico-química.
V. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROVAS
Cada prova terá um valor máximo correspondente ao número de palavras a descobrir. Cada palavra correta vale um
ponto. Ganha a equipa que obtiver maior número de pontos adquiridos no menor tempo.
VI. PRÉMIOS
Tendo o 3.º Ciclo três anos de escolaridade, será atribuído a cada ano um prémio às equipas que ficarem em
primeiro lugar.
Todos os alunos receberão um marcador de livros como comprovativo de participação.
VII. DISPOSIÇÕES GERAIS
Todas as sugestões e/ou críticas deverão
concursodepalavrascruzadas@gmail.com.
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Os casos omissos serão resolvidos pela organização do Concurso.
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