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Instruções para professores (3.º ciclo ensino básico, ensino secundário e 

ensino profissional)  

O papel do professor nesta competição é muito importante, sendo também da sua 

responsabilidade o registo e a submissão dos trabalhos dos seus alunos. 

 

Como o período de inscrição é longo (até 31 de janeiro de 2023), e o tema da competição este 

ano é livre, pode programar esta atividade de acordo com o programa das suas disciplinas ao 

longo do ano letivo. A competição está concebida e adaptada como um método para apoiar o 

ensino da estatística. 

 

Recomendamos que: 

1. Fale com os alunos sobre a competição e as suas regras. 

2. Indique o número de alunos que participam na competição na sua escola. Pode comunicar 

participantes de diferentes grupos e em momentos diferentes ao longo do período de 

inscrição (até 31 de janeiro de 2023, antes de submeter os pósteres). O trabalho não 

tem de estar pronto no momento do registo dos alunos (exceto se os registar no último 

dia). 

3. Não se esqueça de fazer uma breve introdução à elaboração de um póster estatístico. 

4. Dê tempo suficiente aos participantes para fazerem o póster. 

5. Sugere-se que escolha os melhores trabalhos para submeter à competição. Pode 

também organizar um evento de avaliação ou exposição de pósteres estatísticos feitos 

na sua Escola, Agrupamento, Instituição, etc. 

6. Submeter os melhores pósteres estatísticos aos coordenadores nacionais assim que 

estiverem concluídos ou, o mais tardar, até 31 de janeiro de 2023. 

 

Para o registo de cada uma das equipas dos seus alunos, envie um email para 

posters.islp@ine.pt indicando: 

• Nome da escola/instituição 

• Nome e email do professor que acompanha a equipa 

• Nome da equipa 

• Ano letivo 

• Número de elementos da equipa 

 

  



Instruções para estudantes do ensino superior (licenciatura ou equivalente)   

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

trabalhos são feitos pelos próprios. No entanto, podem ser acompanhados e 

supervisionados por professores.  

 

Recomendamos que:  

1. Se reúnam num grupo de 1-5 estudantes e se inscrevam na competição. Assim que 

tenham decidido participar, esperamos que se inscrevam (até 31 de janeiro de 2023, 

antes de submeter os pósteres). O trabalho não tem de estar pronto no momento do 

registo dos alunos (exceto se o registo for feito em 31 de janeiro de 2023, o último dia). 

2. Leiam com atenção as regras e instruções da competição.  

3. Submetam os melhores pósteres estatísticos aos coordenadores nacionais assim que 

estiverem concluídos ou, o mais tardar, até 31 de janeiro de 2023.  

 

Para o registo da vossa equipa, envie um email para posters.islp@ine.pt indicando: 

• Nome da escola/instituição 

• Nome da equipa 

• Ano letivo 

• Número de elementos da equipa 

• Nome do professor que acompanha a equipa (caso exista)  

 

 

Os vencedores da fase nacional participarão na final internacional.  

A fase final decorrerá no 64º Congresso Mundial de Estatística ISI em Ottawa, Canada, em 

julho de 2023, onde serão anunciados e expostos os pósteres vencedores da fase 

internacional. 

 


