
 
   

 
 

CMLP/REG                                                           Página 1 de 2                                         ESLA,2013_2014 

          AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.ª LAURA AYRES  

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO 
 

Artº 1.º  

Objetivos 

1. Este Campeonato Escolar de Língua Portuguesa tem como objetivo promover o bom uso da 
nossa língua. Além disso, pretende-se que os alunos revejam e pratiquem as novas atualizações do 
Dicionário Terminológico. 

Artº 2.º 

Condições gerais de participação 

1. A participação neste Campeonato está aberta, nesta quarta edição, aos alunos do 3º ciclo e do 
ensino secundário matriculados no Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres, limitando-se à 
inscrição através do Moodle da escola: http://moodle.esla.edu.pt/, criando uma conta de 
utilizador (quem ainda não está registado) e inscrevendo-se na área/disciplina “Campeonato 
Moodle de Língua Portuguesa”, alojada em “Português – Grupo 300”. 

2. Para efeitos de participação no Campeonato Moodle de Língua Portuguesa, os concorrentes 
assumem o compromisso de se submeter ao presente Regulamento e às decisões do Júri. 

 

Artº 3.º 

Júri 

1. O Júri é composto pelos professores João Lopes, Luís Reis e um elemento indicado pela direção 
do agrupamento. 

2. As decisões do júri são prevalecentes, não sendo possível, em qualquer circunstância, recorrer 
das mesmas, cabendo-lhe decidir sobre os casos omissos neste Regulamento. 

 

Artº 4.º  

Provas 

1. As provas do Campeonato Moodle de Língua Portuguesa estão organizadas em 2 (duas) fases:  

1ª Fase: (2 testes de apuramento à final): 

- O primeiro teste ficará disposto na plataforma Moodle durante a última semana de aulas do 
2º período – de 31 de março a 4 de abril de 2014. 



 
   

 
 

CMLP/REG                                                           Página 2 de 2                                         ESLA,2013_2014 

          AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.ª LAURA AYRES  

- O segundo teste ficará disposto na plataforma Moodle durante a primeira semana de aulas 
do 3º período – de 21 a 25 de abril de 2014. 

2ª Fase: (Final Presencial) – 30 de abril de 2014, às 15h30, na biblioteca da Escola Secundária. 
A sessão final de apuramento dos vencedores deste campeonato será feita na sala de 
computadores e contará com a presença dos dez melhores classificados da 1ª Fase. 

2. Os testes da primeira fase serão feitos através da internet, de forma autónoma, durante os 
períodos fixados no ponto anterior. Poderão realizá-los em casa, na escola, ou em qualquer 
computador com acesso à Internet. 

3. Os pontos dos testes da primeira fase são acumuláveis. Quantas mais respostas corretas os 
participantes tiverem, mais pontos acumularão. 

4. Os pontos da primeira fase não contarão para a final. Apenas servirão para apuramento dos dez 
finalistas.  

5. Durante a fase de registo na plataforma, estará disponível um teste modelo para os participantes 
se ambientarem ao concurso e verificarem o que lhes será pedido. 

 

 Artº 5.º 

Correção das provas 

1. Serão afixadas, no Moodle, as correções de cada teste. 

 

Artº 6.º  

Classificação dos concorrentes 

1. Os resultados das provas serão afixados no Moodle, com listas ordenadas de classificação.  

2. Será afixada, no Moodle, a lista dos alunos apurados à Final. 

 

Artº 7.º  

Disposições gerais sobre a Grande Final  

1. Não serão autorizados dicionários, gramáticas ou quaisquer outros livros ou elementos de 
consulta na sala da final.  

2. Qualquer tentativa de fraude ou de colaboração com outro concorrente implicará a eliminação 
definitiva do concorrente e de quem corresponda ao pedido de colaboração. 

 

Artº 8.º  
Prémios 

1. Serão atribuídos cheques-oferta FNAC no valor de 30, 20 e 10 euros aos três melhores 
classificados. 

2. Haverá outros prémios a solicitar às editoras, como, por exemplo, livros, esferográficas. 

3. Os dez finalistas receberão ainda um certificado de participação. 


