CONCURSO ESCOLAR
REGULAMENTO
Ano letivo 2016/2017

TEMA
NA ESCOLA COM O TURISMO SUSTENTÁVEL

ENQUADRAMENTO
A Organização das Nações Unidas (ONU) declarou 2017 como o Ano Internacional do
Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, reconhecendo a importância do Turismo
para «estimular a melhor compreensão entre os povos em todos os lugares, e
conduzir a uma maior consciência da herança de várias civilizações e a uma melhor
apreciação dos valores inerentes de diferentes culturas, contribuindo assim para o
fortalecimento da paz no mundo».
Este concurso constitui um projeto educativo «Na escola com o Turismo Sustentável»
visa estimular a produção de trabalhos incidentes nas questões do «Turismo
Sustentável» nas suas diversas vertentes, tendo como quadro de fundo o território
Arouca Geopark, um Geoparque Mundial da UNESCO.

ÂMBITO
Este concurso enquadra-se no âmbito da parceria e do patrocínio «categoria Prata» da
Rede Europeia de Geoparques ao «Anto Internacional do Turismo Sustentável para o
Desenvolvimento».

ORGANIZAÇÃO
AGA - Associação Geoparque Arouca e Município de Arouca.

CALENDÁRIO (Datas sujeitas a confirmação)
Divulgação do Concurso: janeiro de 2017
Inscrições: até 24 de fevereiro de 2017
Envio dos trabalhos candidatos a concurso: 12 de maio de 2017
Divulgação dos trabalhos premiados: 26 de maio de 2017

Entrega dos prémios: em local e data a definir

DESTINATÁRIOS
Todos os alunos e docentes dos Jardins-de-infância e Escolas do 1º Ciclo do Ensino
Básico do concelho de Arouca.

OBJETIVOS
1. Criar suportes de comunicação que possam ser utilizados como instrumentos
cívicos para a discussão da temática «TURISMO SUSTENTÁVEL», promovendo um
relacionamento saudável entre a escola e a comunidade envolvente, apelando a um
espírito crítico e imaginativo;
2. 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 serão uma ferramenta de divulgação e
comemoração do Ano Internacional do Turismo Sustentável (2017);
3. Incentivar a adequação dos conteúdos educativos informais em estreita articulação
com os currículos escolares;
4. Premiar a realização dos melhores trabalhos que abordem, simultaneamente, o
«Turismo Sustentável» no contexto do Arouca Geopark, promovendo um maior
conhecimento sobre este território com a chancela da UNESCO.

CONDIÇÕES DE CANDIDATURA
1.

As candidaturas devem ser realizadas através de uma Ficha de Candidatura

devidamente preenchida, disponível nas páginas web da AGA – Associação
Geoparque Arouca (www.aroucageopark.pt) e do Município de Arouca (www.cmarouca.pt). Deverá ser enviada até ao dia 24 de fevereiro para a sede do Arouca
Geopark através do correio electrónico (geral@aroucageopark.pt).
2.

As candidaturas são apresentadas por turma, por grupo (intraturma ou

interturma) ou em nome individual (realizado em contexto de sala de aula), devendo
indicar o nome de todos os intervenientes na candidatura (alunos e docentes), bem
como, a identificação do docente coordenador.

FORMATO DOS TRABALHOS A APRESENTAR
Os candidatos ao concurso escolar são livres de escolher o formato ou formatos a que
se pretendem candidatar, privilegiando-se a originalidade e criatividade proposta e
apresentada.

ESPECIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS
Em todos os trabalhos é obrigatória a identificação da escola concorrente.

ENVIO DOS TRABALHOS CANDIDATOS A CONCURSO
Os trabalhos devem ser entregues em mão ou por correio, no gabinete Via Verde
Social, até às 18h00 do dia 12 de maio de 2017. 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/turma e a mensagem
resumo que pretendem fazer passar com o trabalho.

JÚRI
O júri será constituído por representantes das entidades organizadoras. A decisão do
júri será soberana e definitiva, não havendo lugar a recurso.

CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO
A apreciação dos trabalhos incluirá a verificação do cumprimento das especificações
obrigatórias do concurso e valorizará um conjunto de critérios de apreciação em baixo
mencionados:
1. A apresentação da temática «Turismo Sustentável no Arouca Geopark»;
2. O espírito crítico, a imaginação e criatividade do trabalho;
3. A originalidade do formato apresentado;
4. O rigor científico da mensagem transmitida;
5. A memória descritiva – que é obrigatória;
6. A qualidade técnica do trabalho apresentado.

PRÉMIOS
1.Os prémios monetários abaixo designados são uma oferta do Município de Arouca à
turma ou grupo vencedor cuja entrega será realizada no final do ano letivo em dia e
data a designar.
1º Prémio: 1000 euros
2º Prémio: 500 euros
3º Prémio: 250 euros
Os prémios serão atribuídos por transferência bancária para a entidade institucional,
com indicação da turma ou grupo vencedor.
2. O júri do concurso, mediante os trabalhos apresentados, pode decidir a não
atribuição dos prémios previstos, caso estes não apresentem qualidade.

PROPRIEDADES DOS TRABALHOS
Durante a Semana Europeia de Geoparques 2017 (26 de maio a 11 de junho) os
trabalhos encontrar-se-ão expostos em local a definir. Após a realização desta
exposição os trabalhos serão devolvidos aos participantes, em período a definir, os
quais deverão ser levantados pelos próprios.
Com a devida autorização dos grupos/turmas participantes os trabalhos poderão ser
mobilizados para o encontro EUROPARC Conference Montanhas Mágicas 2017 a
realizar na primeira quinzena de setembro de 2017 ou em outros eventos que se
considere relevante.

CONTATOS PARA ESCLARECIMENTOS:
AGA - Associação Geoparque Arouca, Daniela Rocha, (daniela.rocha@aroucageopark.pt, 256 940 254)
Município de Arouca, Carolina Silva, (educacao@cm-arouca.pt, 256 940 252)

