
DESCOBRINDO OS CAMINHOS

DE LAPIÁS

A turma A do 8º ano, no âmbito do seu Projeto de Turma
decidiu desafiar todos os alunos do 7º ano (e respetivas
famílias) a conhecer um pouco melhor a área onde vivem.
Esta atividade conta com o patrocínio das Editoras: Raiz,
Santillana e Areal Editores.

Aceita este desafio, diverte-te e habilita-te a ganhar um prémio
no valor de 66 euros!!!

Começa por ler o regulamento.

Regulamento

Quem pode participar?

Qualquer aluno que frequente o 7º ano de escolaridade do ensino regular
no Agrupamento de Escolas Lapiás.
Os alunos não poderão participar em grupo, devendo ser consideradas
unicamente inscrições individuais. Contudo, os alunos que pretendam
participar poderão recorrer ao apoio de amigos e familiares para resolver
o desafio da semana.

Como se pode participar?

Os alunos interessados em participar devem dirigir-se à Biblioteca da
escola e pedir à funcionária o Desafio da Semana da atividade
“Descobrindo os Caminhos de Lapiás”.
O Impresso relativo ao desafio da semana pode ser levado para casa e
entregue no máximo até à 2ª feira da semana seguinte devidamente
preenchido com letra legível e deverá ser colocado dentro de caixa própria
que se encontra na Biblioteca.



Como será apurado o aluno vencedor?

Só poderá haver um vencedor.
Vencerá o aluno que tiver maior número desafios concluídos com sucesso.
Em caso de empate, será feita uma prova oral aos alunos empatados.

Serão anulados:

 Desafios que não estejam devidamente identificados
 Desafios que não correspondam a alunos do 7º ano de escolaridade

do ensino regular do Agrupamento de Escolas Lapiás
 Desafios com a letra ilegível
 Desafios que não estejam preenchidos na sua totalidade.

Quando tem início esta atividade?

Os desafios terão início na primeira semana de maio e decorrerão ao
longo de 6 semanas consecutivas.

Quando será divulgado o vencedor?

O aluno vencedor será divulgado na última semana do terceiro período
através de cartaz afixado junto à Biblioteca e através do site do
Agrupamento de Escolas Lapiás.

Qual o prémio para o aluno vencedor?

Esta atividade conta com o patrocínio das Editoras: Raiz, Santillana e Areal
Editores.

O aluno vencedor terá como prémio os Manuais Escolares e respetivos
Cadernos de Atividades para o ano letivo seguinte das disciplinas de
Geografia, História e Ciências Físico-Químicas.

Participa!!!


