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              REGULAMENTO DO PEDDY PAPER 

 

 

 

ÂMBITO 

O peddy paper insere-se no projeto “Segurança e proteção, tudo junto em diversão!” proposto 

pelo nosso clube, para o III Concurso de Ideias, pretendendo desenvolver competências no âmbito da 

dinamização e organização de projetos, melhoramento de conhecimentos na área da prevenção e atuação 

em situações de risco e na formação dos jovens de diferentes comunidades educativas nesta área. É uma 

atividade inserida no Plano Anual de Atividades da Escola Secundária Manuel de Arriaga, que irá decorrer 

no âmbito das comemorações do dia da escola. 

 

OBJETIVOS 

Este projeto pretende alcançar os seguintes objetivos gerais: 

• Estimular nos elementos do clube o gosto pela temática da proteção civil;  

• Envolver a comunidade educativa na aquisição de comportamentos seguros; 

• Estimular, através de atividades lúdicas, o gosto pela aquisição de atitudes de prevenção em 

situação de risco;  

• Conhecer os 3 P’s da Segurança – Prever, Prevenir, Proteger; 

• Promover uma cidadania ativa e participante;  

• Contribuir para uma comunidade mais segura. 

Este projeto pretende alcançar os seguintes objetivos específicos: 

• Envolver os diferentes elementos do clube na preparação das estações do peddy paper; 

• Promover atitudes cooperativas e de entreajuda entre os diferentes elementos de uma equipa 

(promover o convívio e desenvolver o espírito de equipa); 

• Promover a realização de atividades práticas para a aquisição de medidas de autoproteção e de 

atuação em situação de risco. 
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DATA, HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO    

• O peddy paper decorrerá no dia 14 de maio na Escola Secundária Manuel de Arriaga. 

• Os participantes devem-se apresentar às 09h30 no espaço ao lado da reprografia (em frente ao 

auditório). 

• O peddy paper terá início às 10h00, com uma duração de cerca de 120 minutos. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

• O período de inscrição das equipas será divulgado através de cartazes afixados em vários locais da 

escola, na página da internet da escola, no Facebook e Instagram e será feita uma divulgação 

diretamente pelas salas. 

• A participação está sujeita a uma inscrição prévia de cada equipa. 

• As inscrições serão feitas entre os dias 04 de maio e 10 de maio em formulário próprio junto da 

papelaria da escola.  

EQUIPAS 

• As equipas devem ser formadas por 5 elementos e podem incluir alunos de diferentes níveis de 

escolaridade. 

• Cada equipa deverá ter um nome que a identifique e um capitão/porta-voz. 

• Cada etapa ou tarefa do peddy paper tem de ser realizada com a presença de todos os elementos 

da equipa. 

• Cada equipa deverá desempenhar com muito empenho todas as tarefas que lhe forem atribuídas, 

respeitando as regras de conduta que constam no Regulamento Interno da Escola. 

MATERIAL NECESSÁRIO 

• Uso obrigatório, por equipa, de apenas um telemóvel com acesso à internet e com aplicação QR 

Code instalada. 

• Material de escrita (caneta). 

• Mochila (uma por equipa). 

• Cartões com a localização das estações do peddy paper, fornecidos pela organização no início da 

prova. 

•  Folha de respostas, fornecida pela organização no início da prova. 

• Cartões de identificação das equipas, fornecidos pela organização no início da prova. 
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DESCRIÇÃO DAS PROVAS 

 

• A prova terá início e fim no espaço ao lado da reprografia (em frente ao auditório). 

• As equipas sairão do local de início com uma diferença de 5/10 minutos. 

• Haverá juízes de prova, não identificados de forma a garantir o cumprimento de todas as regras. 

CONCLUSÃO DA PROVA 

• Quando as equipas concluírem todas as estações do peddy paper, devem dirigir-se espaço ao lado 

da reprografia e entregar a folha de respostas e restante material para verificação aos elementos 

do Clube de Proteção Civil. 

FALTAS OU PENALIZAÇÕES 

É penalizado o não cumprimento das seguintes regras: 

• Manutenção de toda a equipa junta até ao final da prova. 

• Apresentação de toda a equipa nas diferentes estações do peddy paper. 

• Ocorrência de fraude na obtenção das respostas. 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

As equipas serão classificadas de acordo: 

• O número de questões certas e erradas. 

• O tempo da realização da prova, caso haja empate. 

PRÉMIOS DE PARTICIPAÇÃO 

Todos os prémios serão divulgados no dia do peddy paper. 

Serão entregues certificados de participação a todos os elementos de cada equipa. 

 

RESULTADOS FINAIS 

• Os resultados finais, serão divulgados no átrio da escola e na página da internet da escola. 
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ENTREGA DE PRÉMIOS 

• Após o apuramento das equipas vencedoras, a entrega de prémios decorrerá no espaço em frente à 

cantina, pelas 14h30. 

• Serão também entregues certificados de participação a todos os elementos de cada uma das equipas. 

 

 

OBSERVAÇÕES  

• Recomenda-se o uso de calçado e roupa confortável adequada à atividade em questão. 

• Ao participarem, as equipas, aceitam ser fotografadas e/ou filmadas no decorrer do peddy paper. 

• Cada equipa tem o dever de conservar em bom estado todo o material de prova que lhe for 

distribuído. 

 

 

 

 

 


