
Concurso Cultural 2020/2021	  

Localização geográfica   

  

OBJETIVOS  

• Incentivar a investigação, a pesquisa e a memorização de diferentes países do mundo;  

• Promover o estudo autónomo e a criação de estratégias pessoais de memorização;  

• Criar o gosto por desafios;  

• Cumprir a contratualização assumida;   

• Conhecer as capitais dos principais países do Mundo;  

• Identificar geograficamente os países no mapa.  

REGULAMENTO  

1. O concurso cultural é um concurso anual composto por um desafio mensal.   

2. Este concurso divide-se em quatro níveis:   

NÍVEL I – 1.º ano 

Nível II – 2.º ano 

Nível III - 3.º ano 

NÍVEL IV – 4.º Ano   

NÍVEL I – 1.º ANO  

Para este nível é esperado que os alunos saibam localizar vários países no mapa mundo. 

Assim, o concurso estará organizado da seguinte forma:  

Outubro – localização geográfica de 4 países da Europa.   

Novembro – localização geográfica de 4 países da Europa.   

Janeiro – localização geográfica de 4 países da Ásia  

Fevereiro – localização geográfica de 4 países da Ásia 

Março – localização geográfica de 4 países de África 

Maio – localização geográfica de 4 países da América  

Junho - localização geográfica de 4 países da América  

  
  



NÍVEL II – 2.º ANO  

Para este nível é esperado que os alunos saibam localizar vários países no mapa mundo. 

Assim, o concurso estará organizado da seguinte forma:  

Outubro – localização geográfica de 6 países da Europa.   

Novembro – localização geográfica de 6 países da Europa.   

Janeiro – localização geográfica de 6 países da Ásia  

Fevereiro – localização geográfica de 6 países da Ásia 

Março – localização geográfica de 6 países de África 

Maio – localização geográfica de 6 países da América  

Junho - localização geográfica de 6 países da América  

 

NÍVEL III – 3.º ANO  

Para este nível é esperado que os alunos saibam localizar vários países no mapa mundo. 

Assim, o concurso estará organizado da seguinte forma:  

Outubro – localização geográfica de 8 países da Europa.   

Novembro – localização geográfica de 8 países da Europa.   

Janeiro – localização geográfica de 8 países da Ásia  

Fevereiro – localização geográfica de 8 países da Ásia 

Março – localização geográfica de 8 países de África 

Maio – localização geográfica de 8 países da América  

Junho - localização geográfica de 8 países da América  

 

NÍVEL IV – 4.º ANO  

Para este nível é esperado que os alunos saibam localizar vários países no mapa mundo. 

Assim, o concurso estará organizado da seguinte forma:  

Outubro – localização geográfica de 10 países da Europa.   

Novembro – localização geográfica de 10 países da Europa.   

Janeiro – localização geográfica de 10 países da Ásia  



Fevereiro – localização geográfica de 10 países da Ásia 

Março – localização geográfica de 10 países de África 

Maio – localização geográfica de 10 países da América  

Junho - localização geográfica de 10 países da América  

  

3. No início de cada mês será entregue a todos os concorrentes, uma folha com a listagem dos países a 

estudar para o desafio mensal.   

4. No fim de cada mês, em data a combinar, será realizado o desafio com todos os concorrentes em 

concurso.   

5. Os resultados serão revelados no site www.santamaria.edu.pt no início do mês seguinte.   

6. A pontuação mensal poderá totalizar o máximo de 4 (para o nível I), 6 (para o nível II), 8 (para o 
nível III) ou 10 pontos (para o nível IV).  

7. Os vencedores do concurso encontrar-se-ão numa final, que será realizada no Colégio, num dia a 

anunciar, no mês de junho.   

8. Para a final serão apurados apenas os 10 melhores classificados de cada nível.   

9. Serão entregues prémios aos 3 vencedores de cada nível.   

10. Todos os participantes, na final, receberão um diploma de participação.   

  


