REGULAMENTO

Concurso
“Sabes quem foi José da
Silva Carvalho?”
REGULAMENTO
OBJETIVOS
1. Conhecer a personagem histórica indicada;
2. Estimular a prática da pesquisa e tratamento de
informação;
3. Aproximar os contextos Escola - Família e Comunidade;
4. Impulsionar o gosto pela História Local.
PÚBLICO-ALVO
Alunos que frequentam o 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico do AESCD
MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO
Trabalho de investigação
Conto
Poesia
Texto dramático
Banda Desenhada
Fotografia
Vídeo
Música com letra
Expressão plástica (2D ou 3D)
PROCEDIMENTOS
• A participação no concurso é voluntária, devendo ser orientada pelos
docentes e contar com a colaboração da comunidade
• Os trabalhos a concurso podem ser individuais ou coletivos (máximo de 6
alunos)

• Os trabalhos deverão ser inéditos e adequados ao tema
• Os trabalhos devem ser apresentados em formato digital ou em mão
própria
• Os trabalhos devem ser devidamente identificados (Agrupamento,
Município, Escola, nome do(s) autor(es), título)
• Os trabalhos deverão ser entregues até ao dia 22 de março de 2019
• Serão excluídos do concurso os trabalhos que não sejam originais
NORMAS DA FORMATAÇÃO
A. Número de páginas: 2 páginas nas modalidades de texto (excluindo a
página de rosto)
B. Margens das páginas: 2,5 cm (superior, inferior, direita) 3cm (esquerda)
C. Tipo de letra: Arial
D. Tamanho da letra: 12
E. Espaçamento dos parágrafos: 1,5 linhas
CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO/SELEÇÃO
A. Enquadramento estético da temática escolhida
B. Qualidade do trabalho
C. Imaginação
D. Criatividade
E. Originalidade
F. Cumprimento das normas de formatação
JÚRI E SELEÇÃO
• Cabe ao júri a apreciação dos trabalhos a concurso e a atribuição de um
prémio por cada modalidade, tendo em conta os critérios de
apreciação/seleção enunciados
• O júri é composto por pessoas de formação diversificada
• Das decisões do júri não cabe recurso
PRÉMIOS
Os prémios atribuídos serão da responsabilidade do Município de Santa
Comba Dão

