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Escola Secundária Manuel de Arriaga 

 

Geo-Orientação – Caça ao Tesouro 

Departamento de Ciências Geográficas e Económicas 

Regulamento  
1 - Âmbito 

A Geo-Orientação – Caça ao Tesouro é uma iniciativa do Departamento de 

Ciências Geográficas e Económicas da Escola Secundária Manuel de Arriaga, 

inserida nas atividades do Dia da Escola e rege-se pelo seguinte Regulamento. 

2 - Objetivo 

Aprofundar os conhecimentos geográficos, de forma lúdica, utilizando as 

funcionalidades das novas tecnologias (GPS/Telemóvel).  

 
3 - Descrição da atividade 
 
Utilizando o telemóvel (programa “Minhas coordenadas GPS” descarregado na 

Play Store do Android) os alunos deverão encontrar os diversos Geo-Tesouros 

que estarão escondidos no recinto exterior da escola, incluindo complexo 

desportivo, e realizar corretamente a atividade que se encontrará em cada uma 

das estações.  

 

4– Data e local 

Horário: entre as 10h30 e as 11h30 do dia 15 de Maio de 2015 

Local: recinto exterior da escola (estações). A estação de partida será junto ao 
auditório. 
 
 
5 – Condições de participação 
 
Alunos de todos os níveis de ensino. Grupos de 3 a 4 alunos.  

Inscrições prévias junto dos professores de Geografia. 

Por questões logísticas só poderão participar nesta atividade 8 grupos. 

 

6 – Equipas  
 
Formadas por 3 ou 4 elementos (máximo de 8 equipas) que deverão estar 

constituídas até às 10.00 horas do dia da prova. Cada equipa deverá ter um porta 

voz e designação /nome. Será entregue um folheto com indicações sobre o jogo 

e o número da equipa. 
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7 – Material necessário  

 Telemóvel com GPS e com o programa “Minhas coordenadas GPS” 
instalado; 

 Caneta; 
 

 
8 – Material que será entregue aos alunos antes da prova. 

 Folheto que contempla 
o A indicação das coordenadas; 
o Informações sobre o funcioamento do programa e do jogo 
o Identificação da equipa 

 
 

 
 
9 - Carta da Prova 
 

 As coordenadas serão entregues no momento da partida, bem como a 

ordem pela qual os alunos deverão encontrar as coordenadas 

geográficas, respondendo às questões existentes em cada ponto. 

 As equipas saem com intervalos de 10 minutos. 

 A prova será constituída por questões, fotos, entre outras atividades a 

cumprir pelas equipas 

 A temática integra questões geográficas. 

 

10 – Pontuação 
 

 Tempo estimado para a prova é de 40 minutos que corresponde aos 

40 pontos que cada equipa tem no início da prova. 

 As equipas que realizem a prova em menos tempo do que o previsto 

atribue-se 1 (um) ponto por cada minuto a menos. 

 Às equipas que ultrapassem os 40 minutos da prova desconta-se 1 (um) 

ponto por cada minuto a mais. 

 A cada resposta e /ou atividade lúdica certa são acrescentados 4 

(quatro) pontos. 

 A cada resposta e /ou atividade lúdica errada são descontados 4 

(quatro) pontos. 

 A uma questão e/ou atividade lúdica não respondida é descontado 10 

(dez) pontos. 

 Vence a equipa que tiver maior número de pontos. 
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11- Faltas ou penalizações 
 
É penalizado com menos 20 (vinte) pontos o não cumprimento das 

seguintes regras: 

 Apresentação de toda a equipa nos foto pontos. 

 Manutenção de toda a equipa junta até ao final da prova. 

 Não cumprimento da ordem estabelecida no circuito. 

 

 

 

12- Constituição do Júri 
 
O júri é composto por representantes dos alunos e de um professor do grupo 

responsável pela organização do evento: 

 

13- Certificados 
 

 Os resultados são divulgados no final da prova. 

 As três equipas vencedoras recebem, cada elemento, um certificado de 

classificação na prova. 

 Todos os participantes recebem certificados de participação  

 

 

14- Observações 

A organização: 

 Reserva-se ao direito de cancelar a prova, caso as condições 

atmosféricas sejam adversas. 

 Recomenda o uso de roupa e calçado adequado à prova e às condições 

climatéricas. 

 Os casos omissos no presente regulamento são resolvidos pela 

organização e, dado o caráter do evento, não há recurso. 

 Ao participar, as equipas aceitam ser fotografadas e/ou filmadas, sem 

qualquer reserva, para posterior divulgação do evento. 

 

 

Os docentes do Grupo de Geografia 

Departamento de Ciências Geográficas e Económicas 

 


