15.ª edição

Regulamento

1. A Escola Superior de Educação (ESE) do Politécnico de Viseu (PV) promove, pelo 15.º
ano consecutivo, o concurso literário no âmbito da Matemática “Histórias… com
Matemática”, dirigido a:
Categoria 1 - Alunos do 2.º ciclo do ensino básico (dos distritos de Viseu, Aveiro e
Guarda);
Categoria 2 – Alunos ou ex-alunos da ESEV e professores do ensino básico em exercício
de funções em escolas dos distritos de Viseu, Aveiro e Guarda (qualquer
área disciplinar).

2. Os concorrentes devem criar um texto original subordinado ao tema: “A Matemática
na vida das pessoas”.
3. A autoria dos textos é individual.
4. Todos os trabalhos deverão ter título.
5. Cada trabalho deverá ter entre duas e três páginas A4, em texto tipo Times New
Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 (margens: estilo normal).
6. Os trabalhos deverão ser enviados até ao dia 21 de maio de 2022 em formato Word,
para: umahistoria@esev.ipv.pt
7. Os trabalhos deverão ser devidamente identificados na mensagem e não no ficheiro.
No corpo da mensagem de e-mail deve indicar:
• nome, turma, número, ano, escola e distrito, categoria a que concorre>, no caso
dos alunos;
• nome, curso frequentado, ano que frequenta ou ano em que acabou o curso,
categoria a que concorre, para o caso de alunos ou ex-alunos da ESEV
• nome, nível de ensino em que leciona, distrito, categoria a que concorre, para o
caso de professores.
No assunto da mensagem deve colocar o título da história e o primeiro e último nome do
autor).
Nota importante: Sublinha-se que não se deve colocar o nome do autor no texto da
história, nem colocar ilustrações.
8. Serão selecionados os melhores trabalhos dos alunos e os melhores trabalhos dos
professores/alunos/ex-alunos da ESEV, sendo os resultados publicados em
www.esev.ipv.pt/mat1ciclo
9. A seleção dos trabalhos ficará a cargo do júri, constituído por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Doutor António Ribeiro, ESE de Viseu
Prof. Doutor Fernando Alexandre Lopes, ESE de Viseu
Prof. Doutor Igor Rossoni, Universidade Federal da Bahia (Brasil)
Prof. Doutor João Paulo Balula, ESE de Viseu
Prof. Doutor Luís Menezes, ESE de Viseu
Prof.ª Doutora Ana Isabel Silva, ESE de Viseu
Prof.ª Doutora Ana Patrícia Martins, ESE de Viseu
Prof.ª Doutora Dulce Melão, ESE de Viseu
Prof.ª Doutora Helena Gomes, ESE de Viseu

•
•

Prof.ª Doutora Isabel Aires de Matos, ESE de Viseu
Prof.ª Doutora Maria João Macário, ESE de Viseu

10. Na apreciação dos textos, ter-se-ão em conta os seguintes critérios:
• Originalidade do texto;
• Relevância matemática;
• Organização das ideias;
• Correção da expressão.
11. Da decisão do Júri não haverá recurso.
12. Aos vencedores será atribuído prémio. Poderão ser atribuídas menções honrosas.
13. Os trabalhos serão divulgados e alguns publicados. Para efeitos de publicação, os
autores deverão autorizar a ESE de Viseu a publicar os textos, nos termos do Artigo 41.º
do Código de Direito de Autor.
As quatro publicações já realizadas, no âmbito deste concurso, podem ser descarregadas
em http://www.esev.ipv.pt/mat1ciclo/

