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II EDIÇÃO DO CONCURSO ESCOLAR “A ÁGUA QUE NOS UNE” 

REGULAMENTO 

ANO LETIVO 2013/2014 

 

 

ÂMBITO 

Projeto Educativo GEA Terra Mãe, Década das Nações Unidas da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (2005-2014), a Década das Nações Unidas da Biodiversidade 

(2011-2020) e a Década Internacional para Ação “Água, Fonte de Vida” (2005-2015). 

 

CALENDÁRIO 

 Divulgação do Concurso | novembro de 2013 a janeiro de 2014 

 Inscrições | NOVO PRAZO: até 22 de março de 2014 

 Envio dos trabalhos candidatos a concurso | até 30 de abril de 2014 

 Divulgação dos trabalhos premiados | 5 de junho de 2014 

 Entrega de prémios | junho de 2014 

 

ORGANIZAÇÃO 

Secretaria Regional dos Recursos Naturais/Direção Regional Ambiente, Geoparque Açores, 

Comissão Nacional da UNESCO e Comité Português para o Programa Internacional de 

Geociências da UNESCO (IGCP). 
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APOIOS 

Governo Regional dos Açores; Autarquias inseridas em Reservas da Biosfera; Fórum Português 

de Geoparques, Ministério da Educação e Ciência/Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) e Comité 

Português para “o Homem e a Biosfera” – MBA da UNESCO. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

1 |  Sensibilizar os alunos e professores para a temática “Desertificação”, inserida no 

âmbito dos objetivos das Décadas das Nações Unidas da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável, da Biodiversidade e da Água; 

2 |  Estimular os alunos para a temática “Água, Fonte de Vida” numa perspetiva de 

elemento essencial para a manutenção da biodiversidade e do desenvolvimento 

sustentável das populações; 

3 |  Integrar os valores inerentes ao Desenvolvimento Sustentável nas diferentes formas 

de aprendizagem, com vista a fomentar as transformações necessárias para atingir 

uma sociedade mais sustentável e justa para todos; 

4 |  Contribuir para um futuro que compatibilize as necessidades humanas com o uso 

sustentável dos recursos, superando assim os efeitos perversos que vão desde a 

destruição ambiental até à manutenção/agravamento da pobreza; 

5 |  Pensar uma Educação para o Desenvolvimento Sustentável tendo em mente os 

grandes valores declarados, mas sobretudo um conjunto de ações que contribuam 

para redirecionar o atual caminho de insustentabilidade em que se conduz o 

desenvolvimento na maior parte das sociedades. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 |  Incentivar a criação de material de comunicação (maquetas e filmes), como 

instrumento cívico para discussão de temas relevantes para a comunidade escolar, 

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 

mencionadas, designadamente sobre “Desertificação”, procurando criar oportunidade 

de reflexão sobre o tema de forma a tomar consciência da responsabilidade individual 

e coletiva; 

3 |  Contribuir para o desenvolvimento de uma Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável, e para a Água junto dos jovens, famílias, escolas, autarquias e meios de 

comunicação, servindo os materiais produzidos como um instrumento de divulgação 

da temática abordada; 

4 |  Incentivar a exploração das matérias ambientais em causa, em articulação com os 

currículos escolares. 
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TEMA e DESTINATÁRIOS 

Todos os trabalhos são subordinados ao tema “A ÁGUA QUE NOS UNE - DESERTIFICAÇÃO”, 

existindo dois subtemas: 

A – “Geoparque Açores” – destina-se a alunos de 3º ciclo do Ensino Básico, Ensino Secundário 

e Ensino Profissional. 

B – “Reservas da Biosfera” – destina-se a todos os níveis de ensino. 

Os estabelecimentos de ensino localizados em território “Reservas da Biosfera” podem 

concorrer em ambos os subtemas, devendo indicar em cada trabalho a qual dos subtemas se 

refere. 

 

CATEGORIAS 

Para o subtema A – “Geoparque Açores”, os alunos poderão concorrer nas seguintes 

categorias: 

1 |  Maquetas de dimensões máximas de A2 (base) por 42 cm (altura), devendo ser 

construídas em materiais suficientemente robustos, de forma a permitir o seu 

transporte sem causar danos, e preferencialmente reciclados; 

2 |  Filmes, em suporte DVD, com duração máxima de 3 minutos. 

 

Para o subtema B – “Reservas da Biosfera”, os alunos poderão concorrer nas seguintes 

categorias: 

3 |  Cartazes em suporte de papel, tamanho A1, na vertical, devendo conter no máximo 12 

frases; 

4 |  Maquetas de dimensões máximas de A2 (base) por 42 cm (altura), devendo ser 

construídas em materiais suficientemente robustos, de forma a permitir o seu 

transporte sem causar danos, e preferencialmente reciclados; 

5 |  Filmes, em suporte DVD, com duração máxima de 3 minutos. 

 

INSCRIÇÕES 

A candidatura formaliza-se através da inscrição no concurso. A ficha de inscrição está 

disponível no site do Geoparque Açores (www.azoresgeopark.com) e no portal dos Parques 

Naturais das ilhas classificadas com Reservas da Biosfera. Deve ser obrigatoriamente 

preenchida pelo docente responsável e remetida para o endereço de correio eletrónico 

info@azoresgeopark.com ou reservasbiosferaacores@azores.gov.pt até 22 de março de 2014. 

 

CANDIDATURA 

1 |  Cada estabelecimento apresenta uma candidatura por grupo escolar organizado; os 

estabelecimentos podem concorrer com um número indeterminado de grupos; 

2 |  Cada candidatura poderá ser constituída por um grupo de 3 a 5 alunos; para os níveis 

de ensino pré-escolar e de 1º ciclo o grupo pode ser constituído pela turma; 

3 |  Em cada trabalho candidato deverá ser indicado o nome dos alunos concorrentes, do 

docente responsável e da escola participante; 

http://www.azoresgeopark.com/
mailto:info@azoresgeopark.com
mailto:reservasbiosferaacores@azores.gov.pt
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4 |  Cada candidatura deve ser constituída pelo trabalho a concorrer, devidamente 

identificado, acompanhado de uma memória descritiva, com o máximo de duas 

páginas A4, na qual será indicado: o nome da escola/agrupamento, do docente 

responsável (indicar telefone e e-mail), dos alunos (indicar ano e turma), designação 

do trabalho, objetivos/breve descrição do trabalho, um resumo do que aprenderam 

sobre o tema e subtema do concurso, atividades desenvolvidas no âmbito do trabalho 

relacionadas com o currículo escolar (dar exemplos) e a hiperligação do youtube onde 

consta o filme, ou no caso de o suporte ser uma maquete a respetiva fotografia. 

 

Outras especificações obrigatórias: 

Em todos os trabalhos é obrigatória a apresentação dos logótipos: 

- Geoparque Açores; 

- Reservas da Biosfera (apenas nas ilhas em que é aplicável); 

- Comissão Nacional da UNESCO; 

- Comité Português para o Programa Internacional de Geociências – IGCP; 

- projeto GEA – Terra Mãe; 

- Escola concorrente.  

Os logótipos estarão disponíveis no website www.azoresgeopark.com. 

 

ENVIO DOS TRABALHOS CANDIDATOS A CONCURSO 

Os trabalhos deverão ser entregues até dia 30 de abril de 2014, nas delegações de ilha do 

Geoparque Açores: 

Ilha do Corvo - Centro de Interpretação Ambiental e Cultural do Corvo 

Ilha das Flores - Centro de Interpretação Ambiental do Boqueirão (Santa Cruz das Flores) 

Ilha do Faial - Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos (Capelo) 

Ilha do Pico - Centro de Interpretação da Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico (Lajido 

de Santa Luzia) 

Ilha de São Jorge – Casa do Parque e Ecomuseu de São Jorge (Norte Grande) 

Ilha Graciosa - Centro de Visitantes da Furna do Enxofre (Caldeira da Graciosa) 

Ilha Terceira - Museu Vulcanoespeleológico (Angra do Heroísmo) 

Ilha de São Miguel - Centro de Monitorização e Investigação das Furnas (Lagoa das Furnas) 

Ilha de Santa Maria - Centro de Interpretação Ambiental Dalberto Pombo (Vila do Porto) 

 

Podem também ser entregues nas sedes dos Parques Naturais de Ilha. 

 

JÚRI 

O júri será constituído por representantes da Comissão Nacional da UNESCO, do Geoparque 

Açores e da Direção Regional do Ambiente. 

A decisão do júri será soberana e definitiva, não havendo lugar recurso. 

 

http://www.azoresgeopark.com/
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Na avaliação dos trabalhos, será realizada a verificação do cumprimento dos objetivos do 

concurso acima enunciados. 

Assim, o júri valorizará: 

1 |  A utilização dos filmes e maquetas como instrumentos para a discussão do tema 

“DESERTIFICAÇÃO”, relevante para a comunidade escolar e para a promoção de 

relações entre a escola e a comunidade envolvente; 

2 |  Os trabalhos que melhor promovem a articulação com as matérias curriculares; 

3 |  O espírito crítico; 

4 |  A imaginação; 

5 |  O trabalho de equipa; 

6 |  O rigor e a originalidade e criatividade da mensagem transmitida; 

7 |  A memória descritiva. 

O júri reserva-se no direito de não atribuir prémios, em virtude dos trabalhos não cumprirem a 

qualidade mínima segundo os “critérios de avaliação”. 

 

DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS PREMIADOS 

A divulgação dos trabalhos premiados decorrerá em junho de 2014, sendo publicados no site 

www.azoresgeopark.com e portal do GRA e contactados os respetivos docentes responsáveis. 

 

PROPRIEDADE DOS TRABALHOS 

Os trabalhos entregues serão pertença das entidades organizadoras, de modo a integrarem a 

exposição itinerante sobre a temática “A ÁGUA QUE NOS UNE”. 

 

PRÉMIOS 

1 |  Será atribuído um prémio ao grupo vencedor de cada categoria e de cada subtema. 

 

2 |  Natureza dos Prémios 

- prémio monetário no valor de € 250 atribuído aos estabelecimentos vencedores; 

- material promocional do Geoparque Açores e das Reservas da Biosfera para cada 

aluno vencedor. 

Todas as escolas participantes receberão um diploma de participação. 

 

ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO E CASOS OMISSOS 

O júri poderá alterar as condições deste regulamento, se necessário, e responderá por 

exclusivo a casos omissos do presente regulamento. 

 

CONTACTOS PARA ESCLARECIMENTOS 

Quaisquer dúvidas deverão ser dirigidas ao email do Geoparque Açores 

(info@azoresgeopark.com) indicando “A ÁGUA QUE NOS UNE”, ou para 

reservasbiosferaacores@azores.gov.pt). 

http://www.azoresgeopark.com/
mailto:info@azoresgeopark.com
mailto:reservasbiosferaacores@azores.gov.pt
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Década das Nações Unidas para a Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável 

www.unesco.pt/pdfs/docs/LivroDEDS.doc 

 

http://www.cbd.int/2011-2020/ 

 

Década Internacional para Ação “Água, Fonte de Vida” 

 http://www.un.org/waterforlifedecade/  

 

 

     

http://www.unesco.pt/pdfs/docs/LivroDEDS.doc
http://www.cbd.int/2011-2020/
http://www.un.org/waterforlifedecade/
http://www.un.org/waterforlifedecade/index.shtml

