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Competição Internacional de Literacia Estatística de Posters 

2016–2017  - Notas para o Professor  

Objetivo da competição 

Melhorar a capacidade dos estudantes para descrever o seu ambiente com 

ajuda da estatística e usar a estatística como ferramenta de aprendizagem de, 

assuntos do dia-a-dia. 

Porquê um poster? 

Entrar na competição de posters vai encorajar os alunos no sentido de: 

 trabalhar como um grupo 

 investigar questões reais usando dados 

 usar as suas capacidades matemáticas e gráficas 

 interpretar resulatdos estatísticos 

 desenvolver capacidades orais e escritas 

Participants 
A competição está aberta a grupos de 2−3 alunos (não se autorizam posters 

feitos apenas por um aluno). 

Existem duas categorias de participantes: 

  a) alunos nascidos em 2000 e mais novos 

  b) alunos nascidos em 1997 e mais novos  

Os grupos são registados pelos professores 

O tema do poster está relacionado com a história do nosso país 

 

Fases da competição 

1. Escola/Competições locais/regionais  

- registo pelo professor junto do coordenador nacional (Maria Manuel 

Nascimento, mmsn@utad.pt  ou http://iase-

web.org/islp/People.php?p=Country_Coordinators) 

 

- preparar os posters 

- avaliar os posters na escola/localmente/na região 

- submeter o melhor poster de cada categoria para os comités 

nacionais / coordenadores nacionais (apenas um poster por 

categoria) 

- a forma como esta fase é executada pode variar nos diferentes 

países; o coordemador nacional poderá prestar instriuções 

específicas. 

2. Competição nacional  

- posters serão avaliados pelos comités organizadores locais  

- os posters vencedores (em cada) serão anundiados no dia 17 de 

Março de 2017 

mailto:mmsn@utad.pt
http://iase-web.org/islp/People.php?p=Country_Coordinators
http://iase-web.org/islp/People.php?p=Country_Coordinators
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- os melhores posters de cada país reprentarão esse pais na 

competição internacional de posters do ISLP  

 

 

3. Competição internacional  

- Posters vencedores: 

- serão avaliados numa final internacional 

- serão dispostos para apresentação no 60º World Statistics 

Congress do International Statistics Institute em Marrocos,  16 a 

21 Julho de 2017 

- os vencedores serão anunciados durante esta conferência 

- os vencedores internacionais serão também anunciados no website 

do ISLP 

Datas importantes 

Date final para submissão   1 de Março de 2017 

Preparar os posters   decisão de cada país 

Avaliação dos posters   decisão de cada país 

Submeter os posters aos comité nacional  decisão de cada país 

Anúncio dos vencedores nacionais   17 de Março de 2017 

Anúncio dos vencedores internacionais no 60º World 

Statistics Congress em 

Marrocos,  16 a 21 

Julho de 2017

 

  

Informação sobre a competição 

Regras da competição 

http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2016-2017.php?p=Competition_rules  

Competição começa em 18 de Janeiro de 2016 

Critérios de avaliação  

http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2016-2017.php?p=Judging_criteria 

Orientações sobre como fazer um poster estatístico 

 http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2016-2017.php?p=Poster_guidelines 

Checklist 

- registar juntodo coordenador nacional 

- fazer uma introdução aos alunos sobre como fazer um poster estatísticos 

(ver link acima) 

http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2016-2017.php?p=Competition_rules%20
http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2016-2017.php?p=Judging_criteria
http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2016-2017.php?p=Poster_guidelines
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- dar tempo aos alunos para fazer o poster na escola ou como trabalho de 

casa 

- fazer avaliação na escola 

- enviar poster(s) para o coordenador nacional (apenas um poster por 

categoria) 
  - separar anexo que inclui a informação sobre os participantes  


