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14ª EDIÇÃO

DATAS IMPORTANTES

PRÉMIO
PEDRO MATOS
2021

PRÉ-INSCRIÇÃO ONLINE
até 6 de maio de 2022;
CANDIDATURA E ENTREGA DOS TRABALHOS
até 9 de junho de 2022;
ENTREGA DOS PRÉMIOS
data prevista: 8 julho de 2022

NORMAS
Ao Prémio Pedro Matos podem candidatar-se
estudantes, individualmente ou em grupo, com um
máximo de 3 estudantes por grupo. Os estudantes podem ser
auxiliados por um professor, ao qual caberá o papel de orientador.

MATEMÁTICA:
E SE A TIRARMOS DA
EQUAÇÃO?

As normas para o trabalho são:
> um trabalho escrito em português, com um máximo
de 10 páginas;
> um poster em formato A2 que resuma os principais aspetos do
trabalho;
> material interativo e/ou de reprodução experimental;
> boletim de candidatura e anexos assinados;

O Prémio Pedro Matos e o Prémio Pedro Matos Júnior são
Prémios promovidos pelo Politécnico de Leiria e distinguem os três
melhores trabalhos originais na área da Matemática a atribuir ao
grupo de estudantes do Ensino Secundário e do 3.º ciclo do Ensino
Básico, respetivamente, em cada uma das categorias:

> declaração da escola certiﬁcando as condições
de admissão;
e podem ser consultadas em www.premiopedromatos.ipleiria.pt.

1.º Prémio: prémio monetário no valor de 500€*;
2.º Prémio: prémio monetário no valor de 300€;
3.º Prémio: prémio monetário no valor de 200€;
complementado com um bilhete de família de visita ao Centro
Ciência Viva do Alviela.
A cada professor orientador de um grupo premiado é também
atribuído um prémio.
*Os estudantes do Ensino Secundário do grupo vencedor
que venham a ingressar numa das escolas do Politécnico de Leiria
terão direito à isenção do pagamento de propina durante o
1.º ano.

TEMA
A 14.ª edição do Prémio Pedro Matos tem como tema “Matemática:
e se a tirarmos da equação?”, pretendendo-se desaﬁar estudantes
e professores a reﬂetir sobre o indiscutível impacto da Matemática
na humanidade e a sua importância na atualidade.
Neste âmbito, poderão ser abordados temas mediáticos, que
constam da agenda do dia, que envolvam tópicos, tais como:
> as pandemias/epidemias;
> eleições;
> alterações climáticas;
> demograﬁa e migrações;
> competições desportivas;
> indústria 5.0;
> cibersegurança.
CONTACTOS
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premiopedromatos@ipleiria.pt
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