REGULAMENTO DO CONCURSO ESCOLAR
Ano letivo 2013/2014
TEMA
A ÁGUA QUE NOS UNE – 2ª Edição
SUBTEMA
DESERTIFICAÇÃO

ÂMBITO
Programa GEA – Terra Mãe, Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento
Sustentável (2005-2014), Década das Nações Unidas da Biodiversidade (2011-2020), Década
Internacional para Ação “Água, Fonte de Vida” (2005-2015) e Década para os Desertos e
Combate à Desertificação (2010-2020).

ENQUADRAMENTO
Protocolo de Cooperação entre a Comissão Nacional da UNESCO e o Geopark Naturtejo e do
Fórum Português de Geoparques.

A nível nacional, este concurso escolar é, igualmente, dinamizado nos Geoparques Naturtejo,
Açores e Terras de Cavaleiros (projeto) e, ainda, nas Reservas da Biosfera Portuguesas, situadas
nos Açores e Madeira. É, ainda, promovido pelas Autarquias de Cascais e Torres Vedras.
A nível internacional, este concurso também é promovido no espaço lusófono, com particular
destaque para S. Tomé e Príncipe (Reserva da Biosfera da Ilha do Príncipe) e Brasil (Geoparque
Araripe).

ORGANIZAÇÃO
Geopark Naturtejo, Câmaras Municipais do território do Geopark Naturtejo (Castelo Branco,
Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão), Comissão Nacional da
UNESCO (CNU) e Comité Português para o Programa Internacional de Geociências da UNESCO
(IGCP).

APOIO INSTITUCIONAL
Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) / Ministério da Educação e Ciência

CALENDÁRIO
Divulgação do Concurso: novembro/dezembro de 2013
Inscrições: até 14 de março de 2014
Envio dos trabalhos candidatos a concurso: 9 de maio de 2014
Divulgação dos trabalhos premiados: 20 de maio de 2014
Seminário de apresentação dos trabalhos vencedores, cerimónia de entrega dos prémios e
inauguração da exposição dos trabalhos, em Vila Velha de Ródão: 5 de junho de 2014 – Dia
Mundial do Ambiente

DESTINATÁRIOS
Todos os alunos e professores dos estabelecimentos de ensino público e privado do território do
Geopark Naturtejo (Jardins-de-Infância, Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, Escolas do 2º e 3º
Ciclos do Ensino Básico, Escolas do Ensino Secundário e Escolas Profissionais).

OBJETIVOS
1. Incentivar a criação de material de comunicação (cartazes, telas, maquetes, filmes e spots
publicitários) como instrumentos cívicos para discussão da temática “A ÁGUA QUE NOS UNE”,
subtema “DESERTIFICAÇÃO”, promovendo um relacionamento saudável entre a escola e a
comunidade envolvente, apelando a um espírito crítico e imaginativo;
2. Produzir materiais, com vista a aprofundar o conhecimento das temáticas relacionadas com a
Água e a Desertificação, procurando criar oportunidade de reflexão sobre o tema, de forma a criar
consciência da nossa responsabilidade individual e coletiva;
3. Contribuir para o desenvolvimento de uma Educação para o Desenvolvimento Sustentável
junto dos jovens, famílias, escolas, autarquias e meios de comunicação, sendo que os trabalhos
produzidos servirão, também, como um instrumento de divulgação dos objetivos das efemérides
mencionadas e seus temas centrais, bem como sobre o conceito de Geoparque, das Redes
Europeia e Global de Geoparques sob os auspícios da UNESCO;
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4. Incentivar a exploração das matérias ambientais em causa, em articulação com os currículos
escolares.

CONDIÇÕES DE CANDIDATURA
1. Tema
Todos os trabalhos são subordinados ao tema “ÁGUA QUE NOS UNE - DESERTIFICAÇÃO”,
sendo obrigatório mencionar o papel da Água – Desertificação no território do Geopark Naturtejo.
Devem colocar também nos trabalhos o título dos mesmos.

2. As candidaturas devem ser realizadas através de uma Ficha de Candidatura devidamente
preenchida, disponível no microsite dos Programas Educativos do Geopark Naturtejo
(www.geonaturescola.com) e no website do Comité Português para o Programa Internacional de
Geociências da UNESCO (www.igcp.org.pt). Esta ficha deverá ser preenchida e assinada pelo
docente

responsável,

e

enviada,

até

14

de

março

de

2014,

para

o

email:

pergunta@geonaturescola.com.

3. As candidaturas são apresentadas por turma ou por grupo (intraturma ou interturma), com um
limite mínimo de dois participantes e um máximo de 32 participantes e devem indicar o nome de
todos os intervenientes na candidatura (alunos e professores), bem como, a identificação do
professor coordenador e a categoria a que se candidatam.
4. Formato dos trabalhos a apresentar
Os diversos níveis escolares candidatos ao concurso são livres de escolher o formato ou formatos
a que se pretendem candidatar, de acordo com as seguintes categorias:
a) Cartazes, em suporte papel tamanho A1, podendo incluir slogans, fotografias, ilustrações,
(entre outros), devendo conter no máximo 12 frases;
b) Telas, com dimensão 50x75 cm, pintadas manualmente;
c) Maquetes de dimensões máximas de A2 na base por 42 cm de altura, devendo ser
executadas em materiais suficientemente robustos, de forma a permitir o seu transporte
sem causar danos;
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d) Filmes, em suporte DVD, com uma duração máxima de 3 minutos (formato para leitura em
DVD – VCD);
e) Spots publicitários, para rádio ou televisão, com uma duração máxima de 2 minutos.

5. Especificações obrigatórias
Em todos os trabalhos é obrigatória a apresentação dos seguintes logótipos:
- Imagem do Concurso Escolar “Água que nos une”;
- barra de logótipos (inclui os logótipos das entidades organizadoras, das promotoras, de
financiamento e das Décadas no âmbito das quais se dinamiza o concurso)
Os logótipos estarão disponíveis para download em www.geonaturescola.com.
6. Envio dos trabalhos candidatos a concurso
Os trabalhos devem ser entregues em mão ou por correio na sede administrativa da Naturtejo EIM
(Av. Nuno Álvares, n.º 30, 6000-083 Castelo Branco), entre as 9h00 e as 12h30 ou entre as 14h00
e as 18h00 do dia 9 de maio de 2014. A acompanhar os trabalhos deverá ser entregue
obrigatoriamente uma nota informativa (até uma página A4) na qual serão indicados: o
nome dos intervenientes na realização do trabalho, o nome da escola/agrupamento e do docente
coordenador, o ano escolar, o tema e título do trabalho, bem como a mensagem que pretendem
fazer passar no trabalho.
7. Júri
O júri será constituído por elementos das entidades organizadoras do concurso. A decisão do júri
será soberana e definitiva, não havendo lugar a qualquer recurso.

8. Critérios de apreciação
A apreciação dos trabalhos incluirá a verificação do cumprimento das especificações obrigatórias
do concurso mencionado no ponto 5.
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Assim, o júri valorizará:
1. A utilização dos cartazes/ telas/ maquetes/ filmes/ spots publicitários, como instrumentos
cívicos

para

a

discussão

do

tema

“A

ÁGUA

QUE

NOS

UNE”,

subtema

“DESERTIFICAÇÃO” que sejam relevantes para a comunidade escolar e para a promoção
de relações entre a escola e a comunidade envolvente;
2. O espírito crítico;
3. A imaginação;
4. O trabalho de equipa;
5. O rigor e a originalidade da mensagem transmitida.
9. Divulgação dos trabalhos premiados
A 20 de maio de 2014, sendo que os resultados serão publicados nos websites das entidades
organizadoras.
10. Prémios
Os prémios serão atribuídos à turma ou grupo vencedor, sendo que o prémio é destinado à Escola
que representam. Serão atribuídos um 1º, 2º e 3º prémios pelos seguintes níveis escolares:
Jardim-de-Infância e 1ºCiclo do Ensino Básico;
2º e 3º Ciclos do Ensino Básico;
Ensino Secundário e Ensino Profissional.

Os 1º, 2º e 3º prémios a atribuir pelos três níveis escolares são os seguintes:
1º Prémio: 1 Máquina Fotográfica Digital
2º Prémio: 1 Impressora Multifunções
3º Prémio: 1 Rádio-leitor de CD’s Portátil

Nota: todos os alunos e professores dos trabalhos vencedores receberão um exemplar do livro:
“Ródão – a mais fantástica viagem de um grão de areia”.
O júri reserva-se no direito de não atribuir prémios, em virtude dos trabalhos não cumprirem a
qualidade mínima segundo os “critérios de apreciação”.
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11. Seminário de apresentação dos trabalhos, Entrega dos Prémios e inauguração da
Exposição dos trabalhos do concurso
Os prémios serão entregues durante a cerimónia de entrega de prémios no Seminário “A Água
que nos UNE – Desertificação” comemorativo do Dia Mundial do Ambiente (5 de junho de
2014), que integrará a Semana Europeia de Geoparques – Festival da Paisagem promovido no
Geopark Naturtejo. Este seminário decorrerá na Casa das Artes e Cultura de Vila Velha de Ródão.
Os professores e alunos autores dos trabalhos vencedores e que estiverem presentes no
seminário, apresentarão os seus trabalhos e terão oportunidade de conhecer os
geomonumentos localizados em Vila Velha de Ródão. Usufruirão de uma viagem de barco
no Monumento Natural das Portas de Ródão e todos receberão um exemplar do livro:
“Ródão – a mais fantástica viagem de um grão de areia”.
A inauguração da Exposição dos trabalhos do concurso decorrerá também no dia 5 de Junho de
2014, na Casa das Artes e Cultura do Tejo, em Vila Velha de Ródão.

12.

Propriedade dos trabalhos

Durante o Festival da Paisagem os trabalhos encontrar-se-ão expostos na Casa das Artes e
Cultura do Tejo, em Vila Velha de Ródão. Após a realização desta exposição os trabalhos serão
devolvidos aos participantes, em período a definir, os quais deverão ser levantados pelos próprios.
A organização não se responsabiliza pelo não levantamento atempado dos trabalhos.

13. Contactos para esclarecimentos:

Geopark Naturtejo
Manuela Catana, Email: pergunta@geonaturescola.com, Tel. 92 653 03 03
Comissão Nacional da UNESCO
Elizabeth Silva, Email: elizabeth.silva@mne.pt, Tel. 21 394 68 16
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