CONCU
URSO ESCOLAR
S
R
HÁ C
CEM ANOS

Reggulam
mento
DGEstE
D
DIREÇÃOGERAL DO S EST ABEL ECIM ENT OS ESCOL ARES

1. Âmb
bito
O conccurso escolar Há Cem Anos é umaa iniciativa promovida
a conjuntam
mente pela DireçãoGeral da Educaçã
ão (DGE) e pela Comisssão Coorde
enadora dass Evocaçõess do Centen
nário da I
Guerra
a Mundial (Comissão
o), desenvoolvendo-se em parceria com a Associação dos
Professsores de Hiistória (APH
H) e a Direçção-Geral do
os Estabele
ecimentos EEscolares (D
DGEstE).
2. Obje
etivos
O conccurso prete
ende:
•

promover o estudo da
d Primeiraa Guerra Mu
undial, contribuindo ppara o conh
hecimento
do conflitto, do conte
exto em que
e se desenrrolou e das alterações dele decorrrentes;

•

incentivarr a procura
a de inform
mação histórrica que pe
ermita que o aluno se
e aproprie
de uma im
magem da época,
é
levan
ndo-o a reffletir sobre a importânncia da paz;;

•

estimular nos jovenss o aperfeiiçoamento de diferentes formass de comun
nicação, a
sensibilida
ade estética e a criativvidade.

3. Desttinatários
O con
ncurso é dirrigido aos alunos
a
do e
ensino básico e do ensino secundáário. Os trab
balhos são
agrup
pados em qu
uatro catego
orias:
•

da autoria de alunos do 1.º cicloo do ensino básico

•

da autoria de alunos do 2.º cicloo do ensino básico

•

da autoria de alunos do 3.º cicloo do ensino básico

•

da autoria de alunos do ensino ssecundário.

4. Natu
ureza dos trabalhos
t
Preten
nde-se que os alunos realizem u
um trabalho
o de pesquiisa e apressentem as respetivas
r
conclu
usões.
O trab
balho deve ser acomp
panhado de
e uma ficha
a técnica com
c
a idenntificação da
d escola,
discipllina(s) ou área
á
em qu
ue foi prod
duzido, títu
ulo do trab
balho, nomee, ano e turma
t
dos
alunoss, professorr orientadorr, local e an
no letivo.
No tra
abalho, as referência
as a livros e a manuais, as trranscrições,, citações literárias
(incluiindo as que foram re
etiradas daa Internet) devem estar devida mente indiicadas na
biblioggrafia, não podendo a sua utilizaçção infringiir direitos de
d autor.
O form
mato e supo
orte do trab
balho são livvres.
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Propõe
em-se quattro grandess áreas tem
máticas e, a título in
ndicativo, ssugerem-se
e algumas
possib
bilidades de
e temas para
a os trabalh
hos:
1. A caminho da guerra
a
•

O arquidu
uque Francissco Fernand
do e a sua família
f
– um
m casamentto morganáttico

•

A política de alianças na Europaa

•

Posição de
e Portugal face
f
ao con
nflito

•

…

2. Nas frentes de batalha
•

Os sistemas de comu
unicação noo conflito

•

Armas e equipament
e
to

•

A vida de um Combatente

•

…

3. Nas retag
guardas
•

A pneumó
ónica há cem
m anos

•

Invençõess

•

A minha terra
t
há cem
m anos

•

…

4. O pós gue
erra
•

O Tratado
o de Versalh
hes e as suaas consequê
ências

•

Efeitos da
a participaç
ção portugu
uesa na I Gu
uerra Mundial

•

Alteraçõe
es nas relaçõ
ões interna cionais – a SDN

•

…

5. Cond
dições de candidatura
c
a
Admitem-se trabalhos indiviiduais ou de
e grupo.
didatura tem um profe
essor respo
onsável.
A cand
O messmo professsor pode ressponsabilizaar-se por mais
m
do que uma candiddatura.
6. Apre
esentação de
d candida
atura
A cand
didatura effetua-se me
ediante pre
eenchimento
o do formulário e é vaalidada pella direção
do agrrupamento/
/escola.
O acessso ao form
mulário faz-sse através d
do código DGEEC.
D
A um fformulário de candidatura corressponde um só
s trabalho.
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7. Enviio dos traba
alhos
Os trabalhos pode
em ser enviados via coorreio eletrrónico para
evoca-graandeguerra@
@dge.mec.pt
ou porr correio pa
ara o endere
eço:
DGE
Av.
A 24 de ju
ulho, n.º 140 – 4.º anda
ar
13999 -025 Lisb
boa
8. Praz
zos
Candid
datura: de 18 de nove
embro de 20015 a 14 de
e janeiro de
e 2016.
Envio dos trabalhos: até 30
0 de junho d
de 2016.
Inform
mação dos vencedores
v
s: até fim d
de outubro de 2016.
Sessão
o de divulg
gação e entrega de pré
embro de 20016.
émios: dia 11 de nove
9.

Crritérios de apreciação
o

Constiituem critérios de apre
eciação doss trabalhos::
Re
espeito pelo
o tema
Co
orreção científica
Pe
ertinência, rigor e estrruturação d
dos conteúd
dos
Co
orreção e clareza
c
da expressão
e
(n
nos diferenttes suportes)
Originalidade
e
Crriatividade
Do
omínio da técnica
t
utiliizada
Ad
dequação ao
a grupo etá
ário.
Observância do regulam
mento
10. Jú
úri e seleçã
ão
A apre
eciação doss trabalhos a concursoo é feita pe
elo júri que
e seleciona o melhor trabalho
em cada uma dass categoriass.
omposto poor represen
ntante da Direção-Geeral da Ed
ducação,
O júri de avaliação é co
repressentante da
a Comissão
o, represen
ntante da Associação de Professsores de História,
repressentante da
a DGEstE e será aind
da convidad
da uma ind
dividualidadde de reco
onhecido
mérito
o.
As deccisões do jú
úri são toma
adas por maaioria. Da decisão do júri não havverá recurso
o.
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O Júri pode atrib
buir mençõe
es honrosas..
11. Prrémios
Ao me
elhor traba
alho de cada uma daas categoriias será attribuído um
m prémio no
n valor
aproxiimado de 50
00 euros.
12. Diivulgação
A divvulgação dos
d
trabalhos premiiados e a entrega dos prém
mios serão
o feitas,
preferrencialmentte, a 11 de
e novembroo de 2016, dia da co
omemoraçãoo do Armisstício, em
sessão
o pública, em
e local a in
ndicar.
13. Diisposições finais
f
A can
ndidatura a este con
ncurso imp
plica a tottal aceitação dos teermos do presente
p
regula
amento.
Todos os trabalh
hos apresentados pod
dem ser mostrados
m
publicament
p
te pelas entidades
organiizadoras.
O não cumprimen
nto de quallquer um doos termos do
d presente regulamennto constitu
ui motivo
bastan
nte para excclusão do concurso.
Todos os casos omissos neste Regu
ulamento serão reso
olvidos, em
m conjunto
o, pelos
parceiiros.
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