
REGRAS 

POSTER ESTATÍSTICO 

Os participantes devem criar um póster estatístico. Podem escolher livremente o tema. 

• O trabalho deve ser baseado na utilização, análise e interpretação de estatísticas. 

• O póster tem de ser criado pelos participantes. 

• Não se aceitam pósteres que já tenham participado noutras competições/concursos 

internacionais. 

• Os dados podem ser recolhidos pelos próprios participantes ou publicados por fonte 

de confiança, fidedignas. 

• Quando se usarem dados de outras fontes, deve ser garantido que as mesmas são 

credíveis e de confiança. É necessário citar/listar no póster todas as fontes externas 

(isto é, nome do autor, títulos das publicações, endereços da internet, etc.) de onde 

foram obtidos os dados ou estatísticas ou gráficos que não foram produzidos pelo 

grupo. 

• Os pósteres não podem conter qualquer informação que identifique os alunos, 

professores ou escolas. Essa informação deve ser fornecida em ficheiro separado. 

• O júri nacional selecionará as melhores participações no concurso de cada país. Os 

pósteres vencedores serão enviados para a competição internacional. 

 

SUPORTE E FORMATO DE UM PÓSTER ESTATÍSTICO 

• Os pósteres estatísticos podem ser físicos (em papel) ou digitais (por exemplo feitos 

em PowerPoint). 

• Podem ter um formato vertical ou horizontal. 

• É recomendado deixar 3 cm (1.2 in) de margem nos lados do póster para que o mesmo 

possa ser enquadrado. 

• Pósteres digitais deverão ter em consideração que o tamanho da impressão e de 

enquadramento dos pósteres é A1 (841 mm x 594 mm). 

• Os pósteres que chegarem após a data-limite não serão admitidos a concurso. 

Ao planear o póster estatístico, recomenda-se a verificação dos critérios de avaliação no sítio 

web do concurso internacional ou em português em https://posters-islp.ine.pt/. 

Os pósteres estatísticos que participam no concurso são propriedade do ISLP (International 

Statistical Literacy Project do International Association for Statistical Education, IASE) e do 

Instituto Internacional de Estatística (ISI) e não serão devolvidos. Com o envio de um póster 

estatístico, os estudantes consentem em que o mesmo seja apresentado em diferentes 

eventos do ISLP-IASE e do ISI, em diferentes ocasiões e na Internet. 

 

 



PARTICIPAÇÃO 

Podem participar alunos do 3.º ciclo do ensino básico até ao ensino superior. Os estudantes 

participarão em equipas de 1 a 5 elementos.  

Existem três categorias: 

• Alunos do 3.º ciclo do ensino básico 

• Alunos do ensino secundário e ensino profissional 

• Estudantes do ensino superior (licenciatura ou equivalente) 

Os estudantes do 3.º ciclo do ensino básico, do ensino secundário e profissional são 

registados na competição pelos professores. São os professores que submetem os pósteres 

para competição. 

O registo de estudantes do ensino superior (licenciatura ou equivalente), a submissão de 

trabalhos, é feito pelos próprios. No entanto, podem ser acompanhados e supervisionados 

por professores. 

A inscrição e participação são gratuitas. 


