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Competição de Posters do ISLP – Notas para Professores  

Objetivo da Competição 

Melhorar as habilidades dos estudantes a descrever os seus ambientes com a ajuda da 

estatística e no uso da estatística como uma ferramenta de aprendizagem na sua vida 

diariamente. 

Porquê um Poster? 

Participar nesta competição vai encorajar os estudantes a: 

 Trabalhar em equipa 

 Investigar questões reais usando dados 

 Usar as suas habilidades gráficas e matemáticas 

 Interpretar resultados estatísticos 

 Desenvolver competências escritas 

Participantes 
A competição é aberta a equipas de 2 a 5 alunos (não serão aceites posters feitos 

individualmente). 

Existem três divisões: 

– Alunos nascidos em 2002 e mais novos (até ao 3.º ciclo de escolaridade) 

– Alunos nascidos em 1999 e mais novos (ensino secundário) 

– Alunos do ensino superior de licenciatura (sem limites de idade) 

– As equipas são registadas pelos professores. 

– O tema do poster é livre. 

 

Fases da Competição: 

1. Competição Escolar/Local/Regional 

- registo feito pelo professor junto do o Coordenador Nacional (http://iase-

web.org/islp/People.php?p=Country_Coordinators ou mmsn@utad.pt em 

Portugal) 

- preparação dos posters 

- avaliação escolar/local/regional dos posters 

- submissão dos melhores posters de cada categoria etária ao coordenador 

nacional/coordenador nacional (apenas um poster por categoria de idades) 

- ver abaixo datas das entregas nacionais 

2. Competição Nacional 

- os posters serão julgados pelos comités de organização nacional  

- os posters vencedores (nacionais) serão anunciados a 30 de Março de 2019 

- os melhores posters de cada país representaram o eu país na competição do 

ISLP 

3. Competição Internacional 

- posteers nacionais vencedores: 

http://iase-web.org/islp/People.php?p=Country_Coordinators
http://iase-web.org/islp/People.php?p=Country_Coordinators
mailto:mmsn@utad.pt
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- serão avaliados na final internacional e serão expostos no 62º Congresso 

Mundial da Estatística no Instituo Internacional de Estatística em Kuala 

Lumpur de 18 a 23 de Agosto de 2019 

- os vencedores internacionais serão anunciados nesta congresso do ISI e  

anunciados no site do ISLP 

Datas Importantes 

Prazo de Registo  até dia 9 de março de 2019 

Preparação dos posters  até dia 9 de março de 2019 

Avaliação Escolar/Local/Regional  até dia 9 de março de 2019 

Submissão dos melhores posters ao Coordenador Nacional  até 10 de março de 2019 

Anúncio dos Vencedores Nacionais  30 de Março de 2019 (o mais tardar) 

Anúncio dos Vencedores Internacionais  durante a conferência ISI2019, Kuala 

Lumpur, Malásia 

Informação sobre a Competição 

Regras da Competição 

http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2018-2019.php?p=Competition_rules  

O registo começou a 8 de Janeiro de 2018 

Critérios de Avaliação 

http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2018-2019.php?p=Judging_criteria 

Guia de como fazer um poster Estatístico   http://iase-

web.org/islp/Poster_Competition_2018-2019.php?p=Poster_guidelines 

Lista de Verificações 

- Registo com o Coordenador Nacional 

- ter uma pequena introdução com os estudantes de como fazer posters (links acima) 

- dar tempo aos estudantes para fazer posters na escola e/ou como trabalho de casa   

- coordenar a avaliação na escola 

- enviar os poster(s) para o Coordenador Nacional (apenas um poster por  

categoria) em anexo em separado com as informações dos participantes  

http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2018-2019.php?p=Competition_rules%20
http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2018-2019.php?p=Judging_criteria
http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2018-2019.php?p=Poster_guidelines
http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2018-2019.php?p=Poster_guidelines

