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Âmbito e Objetivo 

 

O Projeto MILAGE APRENDER+ tem como finalidade implementar uma prática pedagógica 

inovadora com as tecnologias móveis num modelo híbrido de aprendizagem que combina o 

analógico com o digital, promovendo: o sucesso escolar de todas as crianças e jovens, as 

aprendizagens ativas, a avaliação formativa, o desenvolvimento de competências do século 

XXI e a construção de uma comunidade de professores e alunos autores de recursos 

educativos MILAGE APRENDER+, assegurando um acesso gratuito, equitativo e de qualidade à 

educação. 
 

O presente regulamento tem por objetivo estabelecer as condições de participação dos 

alunos do ensino básico e secundário do Agrupamento de Escolas de Pombal no Prémio 

Agrupamento de Escolas de Pombal MILAGE APRENDER+ - Matemática referente ao ano 

letivo 2022/2023. 
 

Assim, no âmbito do presente regulamento, considera-se a seguinte categoria para a 

atribuição do prémio: 

 

Classificação MILAGE APRENDER+  | Matemática: 

Nesta categoria são reconhecidos os alunos do ensino básico e secundário, melhor 

classificados, ou seja, com o maior número de pontos obtidos através da resolução de tarefas 

de Matemática durante o ano letivo 2022/2023. 

CRcode para o download  
da APP Milage 
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Condições de participação 

Os alunos encontram-se automaticamente inscritos para este prémio, a título individual, 

através da utilização da app MILAGE Aprender+ desde que cumpram os seguintes 

requisitos: 

 Frequentar o ensino básico ou ensino secundário, no Agrupamento de Escolas de 

Pombal; 

 Resolver tarefas de Matemática referentes ao ano escolar em que se encontra 

matriculado, com recurso à app MILAGE Aprender+, e situar-se na lista dos melhores 

classificados de Matemática; 

 Estar inscrito numa turma criada pelo professor na app MILAGE Aprender+; 

 Cada aluno só pode ter uma conta registada na app MILAGE Aprender+, sendo que os 

dados dessa conta são pessoais e intransmissíveis. 

 

 

 

Apuramento do reconhecimento de mérito 
 

Será selecionado o(a) aluno(a) com melhor classificação, ou seja, que acumule o maior número 

de pontos na disciplina de Matemática, entre os alunos do 5.º ano ao 12.º ano. Os pontos 

obtidos serão contabilizados na disciplina em que se encontra inscrito no presente ano letivo 

na app MILAGE Aprender+, no Agrupamento de Escolas de Pombal, até ao dia 31 de maio 

de 2023. Serão ainda reconhecidos os alunos que se encontrem no top 10 de cada ano, da 

disciplina de Matemática, com um certificado de reconhecimento. 

 

Prémios 
 

O 1º prémio será anunciado e entregue em junho  em data a divulgar. 

 
 

Se o aluno apresentar exercícios sem pontuação ou exercícios não resolvidos com 
pontuação atribuída, ou atitudes e comportamentos não apropriados será 
desclassificado. 


