
 

 

 

 

 

 
 

REGULAMENTO – PEDDY PAPER 
Con(Viver) com Regras 

 

1. Inscrições 
 

➢ As equipas devem ter um mínimo de 3 e um máximo de 5 elementos (podem ser de 

turmas diferentes) e podem integrar um professor/ técnico superior/técnico; 

➢ Cada equipa define previamente um líder (que identifica na ficha de inscrição); 

➢ Cada equipa deve definir um nome para identificá-la – sejam Criativos! 

➢ Este líder deve ser alguém que sabe ouvir e promove a colaboração entre todos, sabe 

orientar respeitando e ajudando a equipa, assim como o ritmo de cada participante; 

➢ A Ficha de inscrição que deve ser preenchida e entregue ao Diretor de Turma ou ao 

Diretor de uma das turmas envolvidas ou a um dos Gestores de Processo (no caso da 

equipa ser composta por elementos de mais de uma turma), que depois deverá entregar 

as inscrições em sua posse na Secretaria, ao cuidado de Mónica Neves ou Carmo Ferreira. 

 

2. Regras da Atividade 
 

➢ Cada equipa deve levar consigo uma ou duas canetas de feltro (de cor) e uma 

esferográfica de cor azul ou preta; 

➢ Cada participante deve levar uma garrafa de água, não sendo permitidas quaisquer outras 

bebidas durante o percurso; 

➢ Devem ser cumpridas as regras de higiene e segurança: 

- Utilização correta da máscara durante todo o percurso;  

- Manter o distanciamento físico possível; 

- Atravessar as ruas apenas nas passadeiras e com todos os cuidados de segurança. 

➢ Os participantes devem chegar ao ponto de encontro combinado (junto ao teleférico do 

Funchal) às 8h00m; 

➢ Todos os participantes devem ouvir as orientações e só iniciam o Peddy Paper quando a 

organização der a partida; 

➢ Todos os participantes devem ter uma atitude de respeito pelo ritmo de cada um, mas 

com alguma capacidade de esforço e dedicação à atividade; 

➢ O grupo deve planear a sua estratégia em conjunto; 

➢ Todos devem participar e devem chegar juntos a cada estação (o tempo só é registado 

após a chegada de todo o grupo a cada estação/ponto de controlo); 
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➢ As equipas têm de passar por todas as estações/pontos de controlo; 

➢ A realização de cada tarefa pedida é verificada no posto de controlo seguinte; 

➢ Por cada Tarefa Não Realizada ou Realizada Incorretamente, a equipa tem uma 

penalização de 1 minuto; 

➢ A equipa organizadora regista o tempo em cada ponto de controlo e entrega a proposta 

de atividade/tarefa seguinte; 

➢ As equipas devem ter sempre consigo o Mapa que lhes foi entregue a as fichas de cada 

atividade ou tarefa; 

➢ Pelo menos um dos elementos deve ter telemóvel com capacidade para filmar/fotografar. 

➢ Nenhum dos participantes pode sair da atividade. No caso de pretender desistir deve 

informar no ponto de controlo mais próximo e aguardar aí por indicações; 

➢ À chegada a cada controlo, se já lá estiver um grupo, a equipa que chegou depois deve 

aguardar para marcar a sua passagem pela estação; 

➢ Ao falar com alguém pelo caminho, lembrem-se que é importante ser simpático e 

educado. 

 

3. Pontuação e Prémios 
 

➢ Para pontuar devem realizar corretamente a tarefa/atividade proposta em cada estação; 

➢  A equipa organizadora regista o tempo em cada ponto de controlo (à chegada e à saída), 

no cartão que o líder da equipa traz consigo; 

➢ As equipas não podem falhar estações. 

 

Relativamente a prémios pretende-se valorizar a equipa com o melhor desempenho final, 

mas também outras competências como o espírito de equipa, a capacidade de 

colaboração, a liderança, a boa disposição e o esforço. 

Neste momento ainda não podemos informar o que serão os Prémios, mas não se 

esqueçam que o mais importante é Participar e Divertir-Se! 

 

 

 

Aproveitem ao Máximo, com Responsabilidade! 

 


