CONCURSO DE TRABALHOS MULTIMÉDIA 2016/2017
“Riscos e Benefícios de Viver Numa Zona Vulcânica ”
REGULAMENTO PARA AS ESCOLAS BÁSICAS E SECUNDÁRIAS DA RAA
PARTE I
INFORMAÇÕES GERAIS
OBJETIVOS GERAIS
a) Contribuir para uma maior divulgação e conhecimento na Região Autónoma
dos Açores de temáticas relativas à vulcanologia e Sismologia;
b) Fomentar o interesse e a participação dos alunos da Região em atividades
relacionadas com a Sismologia e a Vulcanologia;
c) Promover e divulgar a produção de trabalhos sobre o tema ;
d) Estimular a criatividade nos alunos e a utilização de meios audiovisuais e de
comunicação.
DESTINATÁRIOS
Alunos do 3.º ciclo e Secundário da RAA.
As equipas serão constituídas por 2 alunos, matriculados na mesma escola,
podendo pertencer a turmas e/ou anos diferentes, acompanhadas por um(a)
professor(a) responsável, que assegure o acompanhamento dos trabalhos e
atividades do concurso.
O limite de idade dos alunos participantes é de 18 anos, inclusive, aferidos à data
de 31 janeiro de 2017.
Não há número limite de trabalhos a apresentar por cada escola, pelo que
poderão concorrer várias equipas de cada estabelecimento de ensino.
PARTE II CONCURSO DE TRABALHOS MULTIMÉDIA
CONCURSO
Os trabalhos poderão ser apresentados em qualquer formato multimédia (som
e/ou imagem) e deverão ter uma duração máxima de 3 minutos, sendo aceites
ficheiros digitais em quaisquer formatos.

Os trabalhos multimédia poderão ser curtas-metragens, vídeos, documentários,
apresentações interativas, animações, bandas desenhadas, desempenhos
musicais ou teatrais e jogos interativos entre outros.
Os trabalhos a concurso deverão ser originais e, embora sendo admitida a
utilização, residual, de som e imagens de outras fontes, deverão neste caso ser
claramente identificadas a sua proveniência e autoria.
TEMA
O tema para a produção de trabalhos é “Riscos e benefícios de viver numa zona
Vulcânica ”.
Os trabalhos não deverão cingir-se a aspetos descritivos sobre o tema, fazendo
apelo à criatividade, à apresentação de uma perspetiva inovadora ou de uma
ideia original que reflita as variadas perspetivas com que o tema pode ser
abordado.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Na apreciação dos trabalhos será tida em conta a originalidade, criatividade,
impacto visual e comunicativo e a correção dos conteúdos.
JÚRI
A avaliação dos trabalhos será feita por um júri composto por elementos da
Escola Básica e Secundária da Madalena e elementos externos, podendo incluir
personalidades ligadas à produção cultural e/ou multimédia, que serão
convidados para o efeito.
A decisão do Júri é soberana e reserva-se o direito de recusar qualquer trabalho
que não obedeça às condições de participação ou que não tenha o mínimo de
qualidade de som e/ou imagem para ser avaliado.
TRABALHOS A CONCURSO
A partir do momento de entrega dos trabalhos, estes poderão ser eventualmente
utilizados livremente pela DRE e por todos os parceiros nacionais e
internacionais do projeto Erasmus + “ Trail of extinct and active vulcanoes,
earthquakes across Europe”, designadamente, para promoção e divulgação da
iniciativa, desde que com referência expressa aos seus autores.
DIREITOS DE AUTOR
Ao enviar um trabalho, os seus autores garantem que o mesmo é integralmente
da sua autoria e responsabilizam-se pelo respetivo conteúdo, garantindo que o
seu trabalho e a respetiva divulgação não infringem quaisquer direitos de autor,
direitos conexos ou direitos de propriedade de terceiros.

PRAZO DE ENVIO DOS TRABALHOS MULTIMÉDIA
Os trabalhos devem ser enviados até ao dia 14 de Fevereiro de 2017;
Poderão fazê-lo via www.wetransfer.com, ou para o mail
clubeuropeumaroicos@hotmail.com
O trabalho deve fazer-se acompanhar obrigatoriamente da FICHA que se
encontra em anexo a este Regulamento, preenchida e digitalizada, onde devem
constar os dados da equipa participante.
PRAZO DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONCURSO MULTIMÉDIA
As classificações finais serão divulgadas até à data limite de 27 de fevereiro de
2017.
PRÉMIOS
“Concurso Multimédia”
da equipa com o melhor trabalho multimédia será atribuído,
um gadget de valor igual ou superior a 80 euros.
poderá entender atribuir Menções Honrosas a alguns dos trabalhos
multimédia, mesmo que não tenham sido selecionados.
um Certificado de Participação no
Concurso.

FICHA DE INSCRIÇÃO
(A preencher por cada equipa participante e a ser enviada obrigatoriamente
junto com o trabalho multimédia)
DADOS DA EQUIPA
ILHA: ______________________________________________________________________________________
ESCOLA: __________________________________________________________________________________
PROFESSOR RESPONSÁVEL: ___________________________________________________________
CONTACTOS (TELEFONE E MAIL): _____________________________________________________
NOME DA EQUIPA: ______________________________________________________________________
IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS / DATA DE NASCIMENTO / ANO / TURMA:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

