Agir para prevenir e Atuar

Regulamento do Concurso Escolar
Preambulo
O CLDS 4G “Oliveira do Bairro MAIS Coesão” está a promover um concurso junto da comunidade escolar, no âmbito da atividade “Agir para Prevenir e Atuar”. Esta
atividade tem como foco prevenir atitudes e comportamentos de risco e, promover a prevenção de incêndios florestais, incentivando estratégias e formas de atuação
perante situações de emergência/ ocorrência de fogo.
Temas e objetivos
Os temas dos trabalhos a desenvolver são:
 Defesa da floresta
 Proteção do ambiente
 Atitudes de prevenção de incêndios
 Atuação em situação de ocorrência de fogo
Destinatários
O concurso escolar inclui as seguintes categorias:
Categoria 0 Alunos do ensino Pré-escolar
Categoria 1 Alunos do 1º e 2º ano de escolaridade
Categoria 2 Alunos do 3º e 4º ano de escolaridade
Categoria 3 Alunos do 2º ciclo
Categoria 4 Alunos do 3º ciclo
Categoria 5 Alunos do secundário (Regular, Profissional e Artístico)
Categoria 6 Educadores do Pré-escolar e Docentes
Categoria 7 Não Docentes
Características Técnicas dos Trabalhos
1. Os trabalhos poderão ser realizados individualmente ou em grupo
2. Admitem-se trabalhos sob a forma de powerpoint, fotografia, vídeo, música, texto, pinturas, esculturas, colagens, etc.
3. Os trabalhos deverão ser entregues em formato digital ou físico e deverão ser identificados (nome, ano de escolaridade, turma e escola a que pertencem)
4. Qualquer indício de plágio implica a exclusão do trabalho
Critérios de Apreciação dos Trabalhos
1. Integração no tema proposto
2. Coerência de eventuais propostas
3. Criatividade na apresentação
4. Relevância do conteúdo
Prazo de Entrega e Divulgação dos Trabalhos
1. Os trabalhos devem ser entregues até 1 de abril de 2021 ao professor responsável ou diretor de turma
2. O júri apresentará os resultados do concurso a 30 de abril de 2021 na Sede do CLDS 4G “Oliveira do Bairro MAIS Coesão” e na página do Facebook
3. Os prémios serão entregues no dia 13 de maio de 2021 – Feriado Municipal – na praça do município de Oliveira do Bairro, local onde estarão expostos todos
os trabalhos
4. Os trabalhos serão compilados e publicados em livro/vídeo com menção ao(s) autor(es)
Prémios
1. Todos os participantes terão direito a uma T-shirt e a um Diploma de Participação
2. Todos os classificados em 1º, 2º e 3º lugar receberão o respetivo prémio a divulgar na página de Facebook do CLDS-4G
3. O Júri pode ainda atribuir a “Menção Honrosa” a determinados trabalhos
Direitos de Utilização
1. Os autores autorizam a divulgação e utilização dos trabalhos nas páginas online e nas atividades promovidas pelo CLDS 4G “Oliveira do Bairro MAIS Coesão”
e pelo Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, Instituto Profissional da Bairrada e Escola de Artes, até junho de 2023, podendo ser devolvidos aos
autores, durante o mês de julho do mesmo ano
2. Quando o participante tiver idade inferior a 18 anos, a participação terá de ser autorizada pelo encarregado de educação
Disposições Finais
1. O participante deverá assumir o compromisso de conhecer e cumprir as regras do concurso
2. Caberá ao Júri decidir sobre os casos omissos
Composição do Júri
O Júri deverá ser constituído por um representante do CLDS 4G “Oliveira do Bairro MAIS Coesão”, um representante da Santa Casa da Misericórdia do Concelho de
Oliveira do Bairro, um representante da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, um representante do Agrupamento de escolas de Oliveira do Bairro, um representante
da Instituto Profissional da Bairrada, um representante da Escola de Artes e Convidados Externos (às Entidades anteriormente mencionadas).

Inscrição e Regulamento online: regulamentoatreveteobmaiscoesao.blogspot.com

