
 

       
 

CONCURSO ESCOLAR “GEA – TERRA MÃE” 

“DESASTRES NATURAIS: COMO MINIMIZAR OS RISCOS E SABER 

CONVIVER COM ELES” 
 

REGULAMENTO 

Ano letivo 2015/2016 

ESPECIFICIDADES PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

 

TEMA 

DESASTRES NATURAIS 

SUBTEMA 

COMO MINIMIZAR OS RISCOS E SABER CONVIVER COM ELES - QUE 

SOLUÇÕES?  

NOTA: estabelecer uma relação entre o tema/ subtema com a CONSERVAÇÃO DO 

PATRIMÓNIO GEOLÓGICO DA R.A.M.  

OBRIGATORIEDADE 

A consulta deste regulamento define as informações específicas para a Região 

Autónoma da Madeira, sendo recomendada a consulta do regulamento geral, da 

Comissão Nacional da UNESCO. 

ORGANIZAÇÃO 

Comissão Nacional da UNESCO (CNU), Comité Português para o Programa 

Internacional de Geociências da UNESCO (IGCP), CICS NOVA / FCSH - UNL, 

Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais (SRA) e Secretaria Regional da 

Educação. 

 

 



 

       
 

 

CONDIÇÕES DE CANDIDATURA 

1. As candidaturas devem ser realizadas através de uma Ficha de Candidatura, 

devidamente preenchida, disponível nas páginas web da Secretaria Regional do 

Ambiente e Recursos Naturais (www.madeira.gov.pt/sra) e do Comité Português para o 

Programa Internacional de Geociências da UNESCO (www.igcp.org.pt). Deverá ser 

enviada, até ao dia 11 de fevereiro de 2016, para a sede, Secretaria Regional do 

Ambiente e Recursos Naturais, Rua Dr. Pestana Júnior, n.º 6, 5.º andar, 9064-506 

Funchal ou para os endereços eletrónicos: gabinete.sra@madeira.gov.pt / 

jose.manuel.silva@gov-madeira.pt. 

 2. As candidaturas são apresentadas por turma ou por grupo (intraturma), com um 

limite mínimo de dois participantes e um máximo de trinta e devem indicar o nome de 

todos os intervenientes na candidatura (alunos e professores), bem como, a 

identificação do professor coordenador e a categoria a que se candidatam. 

FORMATO DOS TRABALHOS A APRESENTAR 

ESCALÃO CICLO   FORMATOS A APRESENTAR 

1º 1º Telas; Cartazes/ Posters 

2º 2º  Cartazes/ Posters; Jogos/ Puzzles, Telas  

3º 3º  Spots Publicitários, Fotorreportagem, Telas 

4º Secundário e Profissional Protótipos/ simuladores; Filmes; Spots Publicitários, 

Fotorreportagem. 

 

a) Cartazes/ Posters, devem incluir slogans, fotografias, ilustrações, entre outros; 

b) Telas, trabalhadas manualmente; 

c) Maquetes, devem ser executadas em materiais suficientemente robustos, de 

forma a permitir o seu transporte sem causar danos; 
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d) Filmes, em suporte DVD, com uma duração máxima de 3 minutos; 

e) Spots publicitários, para rádio ou televisão, com uma duração máxima de 1 

minuto. 

f) Fotorreportagem, deve ser composta por um conjunto de 6 imagens originais. 

Estas deverão contar uma história e ser acompanhadas por um título (máximo 

140 caracteres) e uma breve descrição de cada uma delas (máximo 150 

palavras). A resolução não deverá ser inferior a 150-300 dp. 

g) Protótipos/ Simuladores, devem ser modelos explicativos e que 

obrigatoriamente simulem o que pretendem representar. 

h) Jogos/ Puzzles, didáticos sobre o tema, em materiais mais ou menos robustos.  

 

ENVIO DOS TRABALHOS CANDIDATOS A CONCURSO 

Os trabalhos devem ser entregues em mão ou por correio, na sede da Secretaria 

Regional do Ambiente e Recursos Naturais (5.º andar) até ao dia 20 de maio de 2016, 

nos períodos das 9H00 às 12H30 e das 14H00 às 17H30. A acompanhar os trabalhos 

deve 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 e do docente coordenador, o ano escolar e uma síntese descritiva dos 

objetivos do trabalho. 

JURI 

Os trabalhos apresentados a concurso serão avaliados pelo seguinte júri: 

 investigador integrado do Centro de Investigação GEOBIOTEC, FCT, 

Universidade de Aveiro; 

 representante da Direção Regional da Educação; 

 coordenador regional do concurso GEA – Terra Mãe. 



 

       
 

Das decisões do júri não haverá recurso. 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos por deliberação do júri.  

PRÉMIOS 

 Os prémios para os quatro escalões serão divulgados em momento oportuno. 

 Serão atribuídos certificados de participação. 

 Os prémios serão entregues durante uma cerimónia com data a definir, no 

decorrer do mês de junho de 2016. 

 

CONTATOS PARA ESCLARECIMENTOS: 

Entidade organizadora local: Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais 

 Responsável - José Manuel Silva 

Email: jose.manuel.silva@gov-madeira.pt    

Tel. (+351) 291 220 200 

 

Comissão Nacional da UNESCO 

Responsável pelo setor das Ciências - Elizabeth Silva  

Email: elizabeth.silva@mne.pt 

Tel. (+351) 21 394 68 16 

PATROCINADORES 2015/2016: 

           

 

mailto:jose.manuel.silva@gov-madeira.pt
mailto:elizabeth.silva@mne.pt

