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DESCRIÇÃO DA INICIATIVA 
 

PEDDY-PAPER “ PELA CALÇADA” – PARQUE DAS NAÇÕES 
 
O Peddy-paper “Pela Calçada”- Parque das Nações é uma iniciativa da Escola de 
Calceteiros, do DMRH/Departamento de Desenvolvimento e Formação, da Câmara 
Municipal de Lisboa, enquadrando-se na sua atividade de sensibilização. 
 

OBJETIVO 
Promover a calçada existente no Parque das Nações, a qual assume neste espaço 
novos desenhos e temáticas, da autoria de artistas contemporâneos. 
 

ÉPOCA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO 
Entre 2 de maio e 28 de outubro de 2022, de terça a sexta-feira, das 9h30 às 12h30  
 

TEMPO ESTIMADO DO PERCURSO  
Cerca de 2h00 
 

LOCAL 
Início na Alameda dos Oceanos, junto às escadas com a placa do Campus da Justiça 
(Parque das Nações).  
Termina no Jardim das Palmeiras (junto ao Pavilhão do Conhecimento). 
 

DESTINATÁRIOS 
Grupos entre 12 a 36 pessoas, maiores de 18 anos.  
O grupo terá de se apresentar organizado em equipas. 
 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
A participação na atividade é gratuita, no entanto necessita de marcação prévia. 
 

Para participar, um representante de um grupo/entidade interessada (que esteja 
presente no dia da atividade) no Peddy-paper “Pela Calçada” – Parque das Nações 
deve transferir a ficha de Inscrição link para pdf da ficha para o computador, abrir o 
ficheiro, preencher com o nome do Peddy-paper “Pela Calçada” – Parque das Nações a 
Designação (na Identificação da ação de formação), na área reservada à entidade deve 
preencher todos os dados (ignorar se for um grupo de pessoas a título particular), na 
área reservada à Identificação do Candidato deve constar apenas o nome completo do 
representante, telefone e e-mail, colocando no final a data, após o que deve imprimir, 
assinar as duas páginas, digitalizá-las ou fotografá-las e enviar para 
escoladecalceteiros@cm-lisboa.pt.   
 
No e-mail deverá ainda indicar o número e idades dos participantes por equipa 
(podem existir 6 equipas no máximo com os seguintes nomes: Alfa, Beta, Delta, Gama, 
Sigma e Ómega), bem como o(s) dia(s) pretendido(s). 
As equipas devem ser constituídas por 3 a 6 participantes. Haverá um só percurso. 
 
Cada equipa deve ter uma máquina fotográfica digital ou telemóvel com esta função.  
A sua falta não impede a participação, apenas penaliza na pontuação das provas que 
não sejam cumpridas. 
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MATERIAL ENTREGUE PARA AS PROVAS 
A cada equipa é entregue uma pasta com o seguinte material:  

   mapa do percurso; 
   folhas com o enunciado das provas;  
   folha para as respostas às provas; 
   folha quadriculada para realização de prova; 
    textos sobre curiosidades e factos;  

    questionário de avaliação do grau de satisfação. 
 

APRESENTAÇÃO SUMÁRIA 
Há apenas um percurso, no qual podem participar seis equipas. As equipas têm provas 
específicas e semelhantes entre si. 
 

Todas as equipas começam o trajeto na Alameda dos Oceanos, junto às escadas com a 
placa do Campus da Justiça (Parque das Nações), onde é entregue o material e 
prestados os esclarecimentos necessários.  
 
O final do percurso é no Jardim das Palmeiras (junto ao Pavilhão do Conhecimento), 
onde todos os participantes deverão preencher o questionário de avaliação do grau de 
satisfação, após o que a equipa deve dirigir-se aos representantes da Organização, com 
as respostas das provas (para verificação da pontuação) e os questionários de 
avaliação do grau de satisfação. 
 

Após o apuramento da pontuação, far-se-á a comunicação oral dos resultados e a 
entrega dos certificados de participação (por equipa).  
 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 
  Cada resposta errada ou não respondida= 0 pontos. 
  Cada resposta certa = 1 ponto. 
  Cada percurso com todas as respostas certas totaliza 25 pontos. 
 

CERTIFICADO 
Todos os participantes recebem um certificado de participação. 
 

OBSERVAÇÕES 
A organização: 
  dará uma tolerância máxima de 10 minutos para os participantes estarem presentes 
no inicio do Peddy-paper; 

  dará como tempo máximo de espera pelos participantes no Jardim das Palmeiras 
(junto ao Pavilhão do Conhecimento) o horário estipulado para término oficial do 
Peddy-paper: 12h30; 
  reserva-se o direito de cancelar a atividade, caso as condições climatéricas sejam 
adversas;  

  reserva-se o direito de cancelar a atividade, se não se reunir o número suficiente de 
participantes; 
  recomenda o uso de roupa e calçado adequado ao tipo de provas e às condições 
climatéricas. 
  não se responsabiliza por qualquer acidente que possa acontecer no decorrer da 
iniciativa. 


