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Peddypaper 2018 
REGULAMENTO DA ATIVIDADE  

A Semana do Jovem Consumidor assinala a comemoração do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, celebrado a 15 de março. 

Durante a semana de 12 a 16 de março de 2018, as escolas DECOJovem podem comemorar esta efeméride com as atividades 

desenvolvidas pela DECOJovem: peddy-paper, Debates 5 Minutos com Sumo e as Consumer.TALKS sobre direitos do consumidor. 

O Peddypaper é constituído por um roadmap, especialmente dirigido aos alunos, que é dinamizado, na escola, pelos professores 

DECOJovem, inscritos na atividade. 

Para a edição de 2018, o tema será o consumo sustentável, através da iniciativa: MundON – Liga-te ao Mundo! 

Nesta edição, é dada a oportunidade de realização da atividade, nas escolas, até ao final do 2.º período, dia 23/03/2018. 

OBJETIVOS  

Proporcionar a todas as escolas DECOJovem uma atividade lúdica e de aprendizagem, com o objetivo de sensibilizar os alunos 

para a importância de um consumo mais responsável, consciente e sustentável.    

O roadmap da atividade é constituído por questões relacionadas com o consumo sustentável, baseadas no mundON, um projeto 

que incentiva os jovens enquanto consumidores a adotar comportamentos de consumo mais sustentáveis, a reduzir os 

consumos, a efetuar escolhas mais responsáveis e a fazer um uso mais eficiente dos recursos naturais. 

DESTINATÁRIOS 

Este é um desafio em equipas, com o máximo de 5 elementos, dirigido a alunos do 2.º CEB, 3.º CEB (regular e vocacional) e ensino 

secundário e profissional, com o apoio de um professor responsável. 

INSCRIÇÃO DE EQUIPAS 

O professor responsável pelas equipas participantes deve aceder à Plataforma DECOJovem, em www.escolas.decojovem.pt 

e seguir as indicações:  

As escolas DECOJovem interessadas em realizar a atividade devem aceder à Plataforma DECOJovem, em 

www.escolas.decojovem.pt, efetuar o registo e preencher o formulário de participação do Peddypaper (um por equipa a 

participar). 

1. Registar a sua escola na plataforma DECOJovem, caso esta não pertença à rede de escolas DECOJovem1, e registar-se 

como professor.  

2. Iniciar a sessão na plataforma (inserção do username e password).  

3. Aceder à área Peddypaper.  

4. Adicionar NOVA EQUIPA, identificando o nome da equipa, nível de ensino, a turma e o número de elementos (cada 

equipa só poderá ter o máximo de 5 elementos). 

5. Salvar a equipa.  

Após a receção da inscrição, a equipa da DECOJOVEM enviará, por email, os materiais necessários para o desenvolvimento da 

atividade. 

Inscrições de 8 março a 22 março de 2018 

MATERIAL DE APOIO 

                                                           
1 A DECOJovem é um programa educativo gratuito promovido pela DECO, dirigido às escolas do ensino básico, secundário, vocacional e 
profissional, alunos e professores, enquanto estrutura de apoio, fonte de informação e formação, centro de recursos e um sítio para 
divulgar os projetos na área da Educação do Consumidor.  

http://www.escolas.decojovem.pt/
http://www.escolas.decojovem.pt/
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Para auxiliar os professores a realizar o Peddy-Paper DECOJOVEM serão facultados os seguintes documentos:  

• Carta de prova (ou roadmap) 

• Soluções da carta de prova (ou roadmap) 

PROVA  

A. O Peddypaper DECOJOVEM deve realizar-se (preferencialmente) no dia 15 de março de 2017, nas escolas DECOJOVEM. 

Exceto para escolas cuja atividade se sobrepõe às atividades escolares já marcadas.  

B. Todo o percurso será realizado dentro do recinto escolar.  

C. A partida tem lugar na sala de aula, terminando o percurso nesse mesmo local. 

D. Em cada turma devem ser constituídas equipas com 5 alunos.  

E. As equipas devem estar identificadas. 

F. As cartas de prova (ou roadmap) devem ser entregues às equipas no momento da partida.  

G. A carta de prova contém a descrição do percurso e os desafios que as equipas devem superar.  

H. As equipas são autónomas para o preenchimento da carta de prova, não sendo necessário postos de controlo.  

I. Os desafios consistem em exercícios de observação ou questões sobre diferentes áreas da educação do consumidor.  

J. As respostas devem ser registadas pelas equipas na carta de prova. 

K. O Peddypaper deverá ter a duração máxima de 90 minutos.  

L. O professor tem autonomia para adaptar a carta de prova ao tempo disponível, às caraterísticas dos alunos e da escola. 

M. O Roadmap dos alunos é interativo. Com a aplicação Layar (gratuita para smartphones), os alunos poderão fazer um scan às 

páginas que apresentem o logotipo da app, para responder mais rapidamente às questões colocadas. Com o Layar irão 

encontrar vários itens (vídeos ou sites), que utilizam a tecnologia de realidade aumentada, para uma experiência mais rica. 

Saiba mais: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.layar&hl=pt_PT   

PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO  

 A escala de classificação deverá ser de 1 a 20 valores.  

 O roadmap tem um total de 40 questões. Cada questão tem o valor de 0,5 pontos.  

 A classificação de cada equipa deve ser feita a partir do somatório das questões ou exercícios respondidas e executadas 
corretamente.  

 O tempo total gasto na realização do percurso só deve ser considerado como fator de desempate.  

RELATÓRIO DO PEDDYPAPER 

Após a realização da atividade, os professores responsáveis pelas equipas, deverão aceder à Plataforma DECOJovem, em 

www.escolas.decojovem.pt, com os seus dados de acesso (username e password).   

1. Escolher o campo PeddyPaper  Relatórios  Adicionar Novo Relatório, preencher todos os campos solicitados.  

2. O preenchimento de todos os campos é imprescindível para a atribuição de prémios às equipas vencedoras.  

3. Sempre que os alunos estejam identificados nas fotografias, os professores responsáveis deverão recolher a 

autorização dos tutores para a divulgação das mesmas no site www.decojovem.pt, Facebook e Instagram DECOJovem. 

Link para download da autorização da captura da imagem e regulamento 

PRAZOS DA INICIATIVA 

Data Preferencial Para A Realização Da Atividade: 15 MARÇO  

Durante A Semana Do Jovem Consumidor: 12 A 16 MARÇO  

Outras Datas (De Acordo Com O Plano De Atividades Escolares): 19 A 23 DE MARÇO  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.layar&hl=pt_PT
http://www.escolas.decojovem.pt/
http://www.decojovem.pt/
https://drive.google.com/drive/folders/1F-EHAjVgsvR4pTCjQPd9gPWd30n-h_MR?usp=sharing
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PRÉMIOS 

Apenas uma equipa, por escola DECOJovem, será premiada.  

A equipa vencedora receberá um prémio simbólico e um certificado de participação na atividade.  

DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES  

Os vencedores do Peddypaper serão divulgados no site da DECOJovem, durante o 3.º período.  

Todos os professores responsáveis pelos alunos vencedores serão notificados por email e/ou telefone. 

DIREITOS SOBRE OS TRABALHOS  

Considera-se que, no ato de inscrição, os participantes aceitam todas as condições expressas no regulamento desta atividade.  

Todos os conteúdos, vídeos, imagens ou fotografias inseridas no site da DECOJovem, pelos participantes, são da inteira 

responsabilidade dos mesmos, excluindo-se qualquer responsabilidade da DECO nesse âmbito.  

Considera-se que ao aceitarem o presente regulamento no ato de inscrição e ao tornarem público a fotografia do objeto criado, 

os autores permitem à DECO a divulgação da mesma no site da DECOJovem, renunciando qualquer compensação financeira ou 

outra que disso pudesse resultar.  

Os participantes mantêm o direito de serem considerados os autores dos trabalhos apresentados. Sempre que a DECO divulgue 

o link de acesso às fotografias, os participantes serão identificados como autores do respetivo trabalho.  

DISPOSIÇÕES FINAIS  

A participação no Peddypaper implica a concordância com os termos do presente regulamento.  

A DECO reserva o direito de divulgar o link de acesso a qualquer uma das fotografias submetidas pelos professores, no relatório 

da iniciativa, fazendo sempre a identificação dos autores.  

A DECO reserva o direito de alterar as condições do regulamento, tornando-se aquelas efetivas após a sua divulgação, em 

www.decojovem.pt. Estas medidas serão sempre de carácter excecional e serão alvo de aviso prévio a todos os participantes 

registados na atividade, via e-mail.  

Todos os casos omissos no presente regulamento serão devidamente apreciados pela DECO e as suas decisões serão definitivas.  

A presente atividade não constitui qualquer tipo de modalidade de jogos de fortuna ou azar, não estando a atribuição dos 

prémios dependente da sorte.  

INFORMAÇÕES E CONTACTOS  

Quaisquer dúvidas respeitantes ao Peddypaper DECOJovem podem ser esclarecidas junto da DECO, através dos contactos das 

equipas da DECOJovem.  

Todas as informações referentes à atividade estão disponíveis no site da iniciativa, em www.decojovem.pt.  

  

http://www.decojovem.pt/
http://www.decojovem.pt/

