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CALENDARIZAÇÃO
Inscrições de escolas: de 1 de setembro de 2017 a 31 de janeiro 2018
Campeonato escolar: até 20 de abril 2018
Inscrições de Finalistas: até 20 de abril 2018
Treinos online: ao longo do ano letivo
Grande Final Online: de 23 de abril a 18 de maio 2018
Publicação de resultados: 23 de maio 2018
1. COMPETIÇÕES, ESCALÕES E NÍVEIS DE JOGO
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2. OBJETIVOS
Fomentar o interesse pela aprendizagem; contribuir para a aquisição, consolidação e ampliação de competências
e conhecimentos; reforçar a componente lúdica no processo de ensino-aprendizagem; promover o convívio entre
alunos, professores e restante comunidade escolar.
3. DESTINATÁRIOS
As competições destinam-se a alunos que frequentem escolas públicas ou privadas que se enquadrem nos
escalões especificados no ponto 1.
4. INSCRIÇÕES
As escolas, representadas por um professor coordenador, deverão inscrever-se online em www.eudactica.com,
separador “Competição” preenchendo o formulário de forma completa e rigorosa. No caso de escolas que
pertençam a agrupamentos, as inscrições devem ser realizadas em nome da escola e não do agrupamento.
5. TREINOS - CAMPEONATOS ESCOLARES
O regulamento dos campeonatos e regras oficiais do jogo deverão ser atempadamente apresentadas aos alunos
participantes. Recomenda-se que sejam realizadas no mínimo 5 sessões de treino antes de se iniciarem os torneios.
6. CAMPEONATOS ESCOLARES
6.1. Campeonatos intra-turma
Eliminatórias a disputar entre alunos da mesma turma para apuramento dos 3 primeiros classificados de cada
turma. O sorteio que determinará as partidas a realizar seguirá as orientações e mapa de sorteio a disponibilizar
pela Organização aos professores coordenadores:
a) Em cada uma das partidas participarão dois alunos e um árbitro que dará as cartas e garantirá o cumprimento
das regras do jogo (a função de árbitro poderá ser desempenhada por um professor ou aluno que revele
conhecimento das regras e sentido de responsabilidade para a tarefa). As regras oficiais do jogo devem ser
consultadas em https://youtu.be/z-ai0EdbFKU;
b) Todas as partidas deverão ser disputadas à melhor de 3 jogos (quem vencer 2 jogos passa à próxima
eliminatória), com exceção das partidas finais que deverão ser disputadas à melhor de 5 jogos (quem vencer 3 jogos
ganha a partida).
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Documento amigo do ambiente (texto condensado e resumido; se imprimir utilize a opção “frente e verso”; opacidade global reduzida em 40%).
Nas comunicações com a Organização privilegie o correio eletrónico. A Natureza agradece!

Campeonato
1º Ano 2º Ano 3º Ano
Nível 1 Nível 1 Nível 2
Cálculo Mental (ed. 12 - internacional)
Quiz Matemá�ca (ed. 8 - ibérico)
Nível 1
Inglês Vocabulário (ed. 11 - ibérico)
Francês Vocabulário (ed. 9 - CPLP)
Espanhol Vocabulário (ed. 6 - CPLP)
Quiz Língua Portuguesa (ed. 10 - CPLP)
Quiz Ciências Naturais (ed. 9 - CPLP)
Quiz Física e Química (ed. 6 - CPLP)
Quiz Astronomia (ed. 7 - CPLP)
Quiz História de Portugal (ed. 10 - nacional)
Quiz Geograﬁa (ed. 10 - nacional)
Quiz Cris�anismo (ed. 8 - CPLP)
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7. TREINOS ONLINE E PROVA MODELO
Ao longo do ano, os alunos poderão treinar online na aplicação superTmatik online em www.supertmatik.net nos
modos de jogo e níveis disponíveis. Será disponibilizado um vídeo da prova modelo para que os professores e
alunos conheçam o tipo de prova que irão realizar antes de jogarem a Grande Final Online.
8. GRANDE FINAL ONLINE
a) As escolas deverão agendar a Grande Final Online para uma data compreendida entre 23 de abril e 18 de maio
2018 não sendo necessário comunicar a data agendada à Organização;
b) Os alunos devem introduzir os dados de acesso (previamente disponibilizados pela Organização) e editar o seu perfil
(nome, nome da escola e nacionalidade). O professor responsável deverá verificar se os alunos editaram corretamente o
seu perfil. Depois de verificar o perfil, o professor deve inserir a senha de acesso exclusiva para professores (previamente
disponibilizada pela Organização) para que os alunos possam entrar na área de jogo e realizar a prova (a senha de
professor deve ser mantida em sigilo absoluto).
c) A Grande Final Online constará de 3 tentativas com vista à obtenção do melhor tempo no jogo online. As 3
tentativas deverão ser realizadas na mesma data, aceitando-se um intervalo de 5 a 10 minutos entre elas. Na sala
onde decorrerem as provas só deverão estar presentes os alunos apurados e os professores vigilantes. Para uma boa
performance da aplicação online deverão ser utilizados equipamentos recentes e uma ligação estável à internet; É
permitido utilizar qualquer tipo de dispositivo de entrada de dados (rato, teclado, track-ball, joystick, ecrã táctil, etc.).
d) Apenas o melhor resultado obtido por cada aluno será contabilizado para efeitos de posicionamento no ranking
superTmatik 2018;
e) Os resultados serão divulgados em www.eudactica.com no dia 23 de maio de 2018. A obtenção de diplomas e
certificados com a classificação dos alunos estará disponível na mesma data através da introdução dos dados de
acesso dos alunos.
9. PRÉMIOS
Posição Troféu Estrela de Cristal e-Diploma Oﬁcial
1º


2º

3º

4º - 6º

7º - 10º

11º - 100º

T-shirt Oﬁcial




e-Cer�ﬁcado

Vale EUR 10

Vale EUR 5

superTma�k




buddhi, IQ Puzzle








Os prémios serão enviados para os estabelecimentos de ensino até 25 de julho. As escolas têm autonomia para
organizar as cerimónias de entrega de diplomas e prémios.

Contacto direto com a Organização:
E. dep.cultural@eudactica.com
T. 966 208 191

A EUDACTICA reserva-se o direito de alterar o Regulamento, tornando-se as alterações efetivas após a sua publicação em www.eudactica.com e comunicação às escolas participantes.
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6.2. Campeonato inter-turma
Para cada escalão (ano de escolaridade) deve realizar-se um torneio distinto. Participam no torneio inter-turmas os
3 alunos mais bem classificados de cada turma. Apuram-se para a Grande Final Online os campeões, segundos e
terceiros classificados de cada escalão. O sorteio e demais considerações seguem o descrito no ponto
anterior [6.1, a) e b)].
6.3. Inscrições de finalistas
Por cada escalão de competição apuram-se para a Grande Final online os campeões, os vice-campeões e os
terceiros classificados dos torneios inter-turma. A participação destes alunos na Grande Final tem associada uma
taxa individual de inscrição no valor de EUR 3. Para efetivar a inscrição de finalistas, o professor coordenador deverá
enviar por email o formulário de inscrição de finalistas que será disponibilizado pela Organização e o comprovativo
de pagamento das respetivas taxas de inscrição (EUDACTICA, IBAN PT50 0010 0000 3967 6720 0015 0 ou Paypal:
sales.global@eudactica.com). Caso o estabelecimento de ensino opte por solicitar o pagamento da taxa de inscrição
aos encarregados de educação, pf requerer minuta: dep.cultural@eudactica.com.

