DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

CONCURSO ESCOLAR
Feriados Nacionais com História
ANO LECTIVO 2012/2013
REGULAMENTO

1.APRESENTAÇÃO

O concurso escolar é uma iniciativa promovida pelo Departamento de Ciências
Humanas e Sociais, Grupo de História, e Departamento de Expressões,
conjuntamente com a Biblioteca do Colégio.
2.DESTINATÁRIOS
Este concurso destina-se a alunos do Ensino Básico (2º, 3º Ciclos) e do Ensino
Secundário.
3.TEMA E NATUREZA DOS TRABALHOS

Os trabalhos a desenvolver devem incidir sobre os feriados do 5 de Outubro,1 de
Dezembro,25 de Abril,1º de Maio,e10 de Junho, devendo os alunos selecionar apenas
um dos feriados referidos.

4.CONTEXTO DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

Os trabalhos a apresentar deverão ser produzidos no âmbito da disciplina de História
e Geografia de Portugal (2º Ciclo), História (3º Ciclo e E. Secundário), e nas
disciplinas da Formação Tecnológica do Curso de Comunicação e Informação
Multimédia. No entanto, podem contar com o contributo de outras disciplinas.
5.ÂMBITO DOS TRABALHOS

O concurso pretende que os trabalhos a apresentar respeitem as seguintes condições:
a)Contribuam para a reflexão sobre os grandes acontecimentos históricos que deram
origem aos feriados mais importantes da História e Nação portuguesas.
b)Valorizem a pesquisa e a recolha de testemunhos documentais e patrimoniais;
c)Visem o desenvolvimento das seguintes competências históricas:
-Tratamento da informação/Utilização de fontes
-Compreensão histórica - espacialidade, temporalidade, contextualização
-Comunicação em História
d)Contribuam para o desenvolvimento de valores e atitudes adequados à formação de
cidadãos conscientes e participativos numa sociedade democrática.
6.DOMÍNIOS E SUPORTES

Serão aceites trabalhos nos seguintes domínios:
Produção escrita (poesia, ficção, texto dramático)
Jornalismo (reportagem, entrevista)
Banda desenhada
Produto multimédia
7.CONDIÇÕES DE CANDIDATURA

São admitidas a concurso candidaturas individuais e de grupo (máximo 4 alunos),
devendo cada candidatura ter um professor responsável ;
9.ESCALÕES

Para efeitos de apreciação e atribuição de prémios, serão considerados os seguintes
escalões:
1º Escalão – 2º Ciclo do Ensino Básico
2º Escalão – 3º Ciclo do Ensino Básico

3º Escalão – Ensino Secundário
10.RECEPÇÃO DOS TRABALHOS

Os trabalhos deverão ser entregues em mãos na Biblioteca do Colégio de S.
Gonçalo, acompanhados de cópia do formulário da candidatura.
11.PRAZOS

Entrega dos trabalhos:10 de Dezembro de 2012
Anúncio dos vencedores: Fevereiro de 2013, no site do Colégio
Sessão de entrega dos prémios: Fevereiro, data a confirmar.
12.CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO

Os trabalhos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios:
a)Competências históricas evidenciadas;
b)Originalidade
c)Criatividade
d)Qualidade da apresentação
13.JÚRI
A designar.
14.PRÉMIOS

Serão atribuídos prémios aos três melhores trabalhos de cada escalão.

CONCURSO ESCOLAR

FICHA DE INSCRIÇÃO
Tema.......................................................................................................................................................................................
Professor Coordenador.........................................................................................................
Disciplina .....................................................................................................................................................................................................
Contacto (telm. e/ou e-mail) ……………………........................................................................................................................................
Nome do aluno ...........................................................................................................................................................................................
Ano e Turma………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diretor de Turma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

