
 

 

GEOLOGIA URBANA 
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REGULAMENTO 

 

 

ENQUADRAMENTO 

 

 

No Dia Nacional do Geólogo (30 de maio) propomos um peddy-paper sobre a «Geologia 

urbana da vila de Arouca» potenciando um melhor conhecimento sobre as rochas que aqui 

podemos encontrar. Desta forma, a partir de uma atividade lúdica, onde se pretende 

incrementar a aquisição de conhecimentos sobre a geodiversidade e a história da nossa vila, 

contribuímos para o desenvolvimento da capacidade de resolução de enigmas, bem como a 

destreza e rapidez de raciocínio. Pretendemos ainda fomentar o convívio entre colegas e 

desenvolver o espírito de equipa. 

O peddy-paper é uma prova pedestre de «orientação» para equipas, que consiste num 

percurso ao qual estão associadas perguntas ou tarefas correspondentes aos diferentes 

pontos intermédios (ou postos) e que determinam a passagem para as diferentes etapas do 

percurso. 

A atividade é gratuita e está preparada para ser realizada no dia 30 de maio de 2017 (manhã 

e tarde) para duas turmas do 4ºano do Agrupamento de Escolas de Arouca e/ou Escariz, 

mediante inscrição prévia. 

 

 

ÂMBITO 

 

Este concurso enquadra-se no âmbito da parceria e do patrocínio «categoria Prata» da Rede 

Europeia de Geoparques ao «Ano Internacional do Turismo Sustentável para o 

Desenvolvimento». 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

Promotor 
 

O promotor desta atividade é AGA - Associação Geoparque Arouca. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

Destinatários 

Este peddy-paper é dirigido a duas turmas do 4ºano dos Agrupamentos de Escolas de 

Arouca ou Escariz. Funciona mediante inscrição prévia. 

 

 

CAPÍTULO III 

Inscrições 

1. As inscrições deverão ser realizadas previamente para o email 

geral@aroucageopark.pt 

2. 2. As turmas poderão considerar-se inscritas após confirmação através da resposta 

ao email rececionado. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Equipas 

A realização do peddy-paper implica a formulação de equipas que ocorre no dia da prova, 

obedecendo aos seguintes critérios: 

1. Cada equipa deve ser constituída no máximo por 5 elementos; 
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2. Terão que eleger um representante; 

3. O máximo de equipas inscritas é de 6. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

Carta de prova e Mapa do percurso 

As cartas de prova e mapas do percurso serão entregues aos participantes no momento da 

partida. A carta de prova contém o questionário que prevê sete pontos de paragem e as 

indicações sobre o percurso. Para auxiliar nas respostas será encontrado, em cada local, 

uma caixinha com informação sobre os sete pontos de paragem. Essa informação deve ser 

consultada no local e inserida novamente na caixa, para que as restantes equipas possam 

consultar. 

O questionário a que os concorrentes deverão responder é composto por perguntas sobre a 

geodiversidade observada e acerca do património histórico e cultural da vila de Arouca. 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

Partidas e controlos 

A partida será dada na AGA – Associação Geoparque Arouca, pelas 10h00 e pelas 15h00 do 

dia 30 de maio. Cada equipa conta com 2h00 para realizar o percurso. 

Na partida e na chegada haverá controlo de horário, para que se possa calcular o tempo 

necessário por cada equipa para a realização do percurso. 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

Pontuação 

A pontuação máxima a ser atingida é 200 pontos. A Carta de prova contém trinta perguntas, 

sendo que cada resposta correta é pontuada com 5 pontos. O tempo também é fator de 



 

pontuação. Sendo atribuída por ordem de duração crescente da prova a seguinte 

pontuação: 50, 40, 30, 20, 10 e 5. 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

Classificação final 

A classificação final será o somatório dos pontos obtidos por cada equipa. Os vencedores 

são definidos em função do maior número de pontos. 

 

 

CAPÍTULO IX 

Prémios 

1. A cada participante será atribuído um diploma e a cada participante da equipa 

vencedora será oferecido um brinde Arouca Geopark. 

2. Os resultados do peddy-paper serão divulgados no final do dia 30 de maio de 2017, 

na página de facebook do Arouca Geopark. 

 

 

CAPÍTULO X 

Observações 

1. Cada equipa deve trazer papel, esferográfica, máquina fotográfica e roupa adequada 

à atividade. 

2. Inclui-se nas cláusulas do presente regulamento a aceitação por parte dos 

participantes a serem fotografados, sem qualquer reserva, para posterior divulgação 

da atividade, seja na Internet ou para a criação de um álbum fotográfico. 

3. Os casos omissos no presente regulamento serão decididos/resolvidos pela entidade 

promotora. 

 


