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REGULAMENTO DE CONCURSO

janeiro de 2017

ENQUADRAMENTO
O concurso «Rota dos geossítios do Arouca Geopark ILUSTRADA» é organizado pela Associação
Geoparque Arouca (AGA), Câmara Municipal de Arouca (CMA), Agrupamento de Escolas de Arouca
(AEA) e Associação de Pais da Escola Básica (EB) do Burgo.
Durante o ano letivo 2016/2017 o Agrupamento de Escola de Arouca irá trabalhar o tema “Turismo
Sustentável” e a EB do Burgo, juntamente com os parceiros do território, pretendem explorar a
temática através de um projeto de escola intitulado “Uma aventura no Geopark” e de um concurso
que terá como finalidade selecionar uma ilustração representativa de cada geossítio atribuído a cada
sala de aula. Também serão decorados outros espaços da escola, relacionados com os nomes
«geoparqueanos» que foram atribuídos, envolvendo-se todas as disciplinas curriculares e de
Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e a
Biblioteca Escolar do Burgo. Entende-se por geossítio um local de interesse geológico com elevado
valor ao nível científico, turístico e/ou educativo. No Arouca Geopark existem inventariados 41
geossítios, 31 dos quais se encontram integrados na «Rota dos geossítios do Arouca Geopark».
Este concurso enquadra-se nos temas dos diferentes compartimentos propostos para esta EB,
designadamente:
Espaços comuns: A - Átrio do Planeta Terra; B - Biblioteca dos geossítios; C – Cantina do Paleozoico;
D - Ginásio dos Fósseis; Sala 04 - Trilobites.
Salas: 01 - Pedras Parideiras; Sala 02 - Livraria do Paiva; Sala 03 - Minas de Rio de Frades; Sala 05 –
Cruziana; Sala 06 - Garganta do Paiva; Sala 07 - Cascata das Aguieiras; Sala 08 - Minas de Regoufe;
Sala 09 – Dobras; Sala 10 - Frecha da Mizarela; Sala 11 - Pedras Boroas; Sala 12 - Marmitas de
Gigante.
O concurso de ilustração encontra-se dividido em duas fases, a primeira consiste na realização de
ilustrações por turma sobre o tema da sua sala e a segunda na realização de ilustrações, pelos alunos
do 1º Ciclo vencedores de cada turma na primeira fase, para os espaços comuns.

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».

CAPÍTULO I

Objetivos
1. Identificar e reconhecer os nomes das diferentes salas/compartimentos da EB do Burgo;
2. Reconhecer e valorizar os geossítios dos Arouca Geopark;
3. Conhecer a «Rota dos geossítios do Arouca Geopark»;
4. Incentivar a comunidade local e escolar para a proteção do património geológico;
5. Aplicar técnicas de desenho e ilustração;
6. Colocar acrílicos/ou quadros, onde serão dispostas as ilustrações premiadas, junto às
designações das salas/compartimentos da EB do Burgo;
7. Contribuir para melhorar o apelo estético da EB do Burgo;
8. Trabalhar o tema do «Turismo Sustentável»;
9. Desenvolver um livro digital com todas as ilustrações a concurso;
10. Angariar um conjunto de ilustrações cujas entidades promotoras poderão utilizar em
suportes promocionais do território.

CAPÍTULO II

Participantes
1. Alunos e professores do Jardim de Infância e do 1.º Ciclo da EB do Burgo.
2. Numa primeira fase cada aluno apresentará, em folha A4, na horizontal, uma ilustração
relacionada com o nome atribuído à sua sala de aula, que passe a mensagem presente nos
objetivos acima descritos, e que será alvo deste concurso para que possa ser colocada junto
à placa identificativa, já existente, da respetiva sala.
3. Numa segunda fase, os alunos do 1.º Ciclo premiados da primeira fase serão convidados a
realizar ilustrações sobre os espaços comuns da escola (átrio do planeta terra, biblioteca dos
geossítios, cantina do paleozoico, ginásio dos fósseis e sala 04. Trilobites).
4. A participação dos alunos deverá ter o acompanhamento de um adulto responsável
(professor/educador/professor de AEC /AAAF).
5. No final das duas fases do concurso de ilustração, cada turma apresentará às restantes
turmas da escola o(s) trabalho(s) de pesquisa realizado(s), no âmbito de cada geossítio
atribuído a cada sala de aula.

CAPÍTULO III
Especificações técnicas
1. Os alunos deverão fazer um trabalho de pesquisa sobre o geossítio que vão ilustrar, que poderá
ser feito no contexto da turma, ou de forma individual.
2. As ilustrações terão de obedecer às seguintes caraterísticas:
- tamanho A4, na horizontal;
- deverão representar a temática de cada sala/compartimento comum;
- poderá ser acompanhada de uma mensagem escrita;
- o material utilizado deve permitir a digitalização e a impressão;
- a mensagem deve ser clara e apelativa;
- identificação do nome, número e turma do aluno no verso da ilustração.

CAPÍTULO IV
Receção dos trabalhos
1. A primeira fase corresponde aos trabalhos dos alunos por sala, avaliados por alunos interturmas e
de forma anónima, até 21 de fevereiro de 2017. Depois de escolhido o vencedor por turma, todas
ilustrações deverão ser entregues na biblioteca escolar, até 21 de fevereiro, que organizará, em
conjunto com as restantes entidades promotoras, exposições futuras destes trabalhos.
2. As ilustrações da segunda fase deverão ser entregues em mão, devidamente protegidas, até ao
dia 3 de abril na Biblioteca Escolar do Burgo. Quando rececionados, os trabalhos serão registados e
codificados para garantir o anonimato dos seus autores perante o júri.

CAPÍTULO V
Júri
1. O júri da primeira fase são alunos da escola e os professores, tendo estes últimos, voto de
qualidade, em caso de empate.
2. Para a segunda fase o júri será composto por:
Representante da Câmara Municipal de Arouca;
Representante da AGA - Associação Geoparque Arouca;
Representante do Agrupamento de Escolas de Arouca;
Representante da Associação de Pais da EB do Burgo;
Representante do Jardim de Infância/1.ºCiclo;
Representante das Bibliotecas Escolares;
Ilustrador.

3. O júri fará a apreciação dos trabalhos a concurso e deliberará os resultados até 28 de abril de
2017.
4. Ao júri estará reservado o direito de não admitir a concurso os trabalhos que não cumpram as
condições descritas neste Regulamento, assim como de não atribuir prémios se a falta de qualidade
dos trabalhos o justificar.
5. As decisões do júri do concurso não serão suscetíveis de recurso.

CAPÍTULO VI
Critérios de avaliação
O júri baseará a sua avaliação nos critérios de criatividade e originalidade bem como na
interpretação do tema proposto.

CAPÍTULO VII
Certificados e Prémios
1. Todos os participantes e respetivos professores titulares envolvidos receberão um certificado de
participação;
2. Serão atribuídos 11 prémios, aos alunos vencedores da 1ª fase, que serão uma oferta do
Município de Arouca, e que consiste num «KIT Rota dos geossítios JÚNIOR»;
3. A data de entrega dos certificados e dos prémios será divulgado posteriormente.

CAPÍTULO VIII
Exposições
1. Todos os trabalhos vencedores serão divulgados através da página web e facebook da AGA, da
Associação de Pais, Município de Arouca, Agrupamento de Escolas de Arouca e Blogues das
Bibliotecas Escolares.
2. A Biblioteca Escolar do Burgo, com as restantes entidades promotoras, será responsável pela
organização de exposições futuras das ilustrações resultantes deste Concurso Escolar que incluirá,
uma exposição, no final do ano letivo, no evento «Domingo no Parque» (4 de junho de 2017),
integrada na Semana Europeia de Geoparques 2017.

CAPÍTULO IX
Direitos de Autor
1. O participante é autor e detentor dos direitos da ilustração. Contudo, a participação no concurso
implica também a cedência dos direitos de uso das ilustrações.

CAPÍTULO X
Disposições gerais
1. Datas do presente concurso:
Abertura: janeiro de 2017
Entrega de trabalhos 1ªfase: 21 de fevereiro de 2017
Entrega de trabalhos 2ª fase: 3 de abril de 2017
Apreciação do júri: até 28 de abril de 2017
2. Serão admitidos a concurso os trabalhos que obedeçam ao presente regulamento. Os casos
omissos neste regulamento serão resolvidos pelos parceiros envolvidos.
3. A participação neste concurso implica a aceitação de todos os termos do presente regulamento.
4. Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados à Coordenadora do Estabelecimento (EB do
Burgo).

Arouca, 2 de janeiro de 2017

