
REGULAMENTO

A aceitação de projetos na Feira Tecnológica das escolas da RAM rege-se pelos termos e condições

descritas neste regulamerto.

1. Objeto

A f:ira tecnológica consiste num encontro que tem como propósito a apresentação e seleção de

projetos de alunos que aportem, obrigatoriamente e em simultâneo, inovação, tecnologia e

interdisciplinaridade, e que sejam desenvolvidos em contexto curricular ou de enriquecimento curricular

pelos alunos de todos os estabelecimentos de educação e ensino públicos e privados da RAM, desde o

pré-escolar até ao ensino secundário,

2. Destinatários

Todos os alunos do ensino pré-escolar, t.e,2.e e 3.e cíclos do ensino básico e secundário, de todas es

ofertas educativas, de todos os estabelecimentos de educação e ensino públicos e privados da RAM.

3. Regras do concurso

Os projetos dos alunos devem aportar, obrigatoriamente e em simultâneo, inovação, tecnologia e

interdi:ciplinaridade (no mínimo duas disciplinas) e ser desenvolvidos em contexto curricular ou de

enriquecimento cu rricular.

Por cada projeto que se pretenda apresentar no concurso, dever-se-á preencher uma inscrição,

através do formulário disponível.

Cada projeto inscrito deverá corresponder a apenas um nível de ensino e ter um professor/educador

resronsável. Os mesmos alunos podem inscrever-se em mais do que um projeto.

Termos e CondiçÕes

Feira Tecnológica 2020 Página 1 de 1



4. Calendarização

A Feira Tecnológica das escolas da RAM decorrerá no turno da tarde dos dias de L a 3 de junho, no

Madeira Tecnopolo. Neste período de tempo, as escolas apresentarão os projetos submetidos a concurso.

As inscrições dos projetos que vão ser apresentados e submetidos a concurso na Feira Tecnológica da

RAM deverão ser efetuadas até ao dia 3 de maio de 2O2O, através do preenchimento de um formulário de

inscrição, disponível na seguinte hiperligação: https://ti nvu rl.com/so2 I 6ch

O professor responsável por cada projeto deverá deslocar-se na véspera dos dias designados para a

apresentação a concurso ao espaço do Madeira Tecnopolo para proceder à instalação/organização do seu
projeto no espaço. Posteriormente, será acertado um horário e comunicado ao professor responsável.

5. Forma de apresentação

Cada escola terá direito a um stand (1 mesa + cadeira) para instalação de cada projeto.

A apresentação e demonstração de cada projeto é da exclusiva responsabilidade dos alunos autores.

6. Categorias de avaliação dos projetos

O(s) projeto(s) serão avaliados pelo Júri, tendo em conta as seguintes categorias

1. Projeto desenvolvido no âmbito da disciplina ou em DAC (Domínios de

Autonomia Curricular);

2. Projeto desenvolvido em PAP ou PAF (Provas de Aptidão Proflssional ou

Provas de Avaliação Final);

3. Projetos desenvolvidos em Clube de Ciência e/ou Tecnologia.

7.Parãmetros das categorias de avaliação dos projetos

Parâmetros da avaliação da categoria Disciplina/DAC:

o Utilização de diferentes tecnologias (ZO%I

o Tipo de metodologias utilizada s ILO%I
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o Criatividade e originalidade (30%l

. Apresentação (AO%I

Parâmetros da avaliação da categoria pAp/pAF:

e Utilização de diferentes tecnologias (IO%)

o Adequação dos recursos e materiais e.A%)

. Produto final (1.07.)

o Criatividade e inor,açã o (30%)

e Capacidade de argumentação e defes a $O%)

Parâmetros da avaliação da categoria crube de ciência e Tecnologia

o Envolvimento na r=solução de problemas do mundo real (10%)

o Programação e donínÍo da tecnologia no dia a dia (2A%)

. lriatividade e originalidade (30%)

o Apresentação @O%)

8. JURI

o Juri será compostc por três elementos, com mérito reconhecido na área, para cada uma das
categor as (Disciplina/DAC, pAp/pAF e clube de ciência e Tecnologia).

As declsões do Júri sã'l soberanas. O Júri é também competente para decidir em tudo o que estiver
omisso ao presente regulamento

9. EQUIPAMENTO

O professor responsável por cada projeto deverá trazer extensão elétrica tripla e os equipamentos
necessários para as demor'strações.

10. PREMIOS
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. Todos os alunos participantes e professores responsáveis receberão um certificado de participação.

o O Júri reserva-se o direito de atribuir menções honrosas a projetos que considere relevantes.

o Haverá um troféu e um prémio a reverter para a escola (a definir) para cada um dos ciclos (Educação

pré-Escolar, L.e ciclo, 2.e ciclo, 3.e ciclo e ensino secundário, nas respetivas categorias.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados serão divulgados da seguinte forma:

. Exposição fotográfica da Feira Tecnológica com data e local a definir;

r Nas páginas web da Direção Regional de Educação e do Educatic;

12. DISPOSIçÕES FINAIS

A organização do evento reserva-se o direito de cancelar, modificar ou alterar qualquer atividade que

decorra durante a Feira Tecnológica'

As (eventuais) alterações, mudanças ou cancelamentos anteriores ao dia da Feira Tecnológica serão

anunciados através da página web Educatic, plataforma dos coordenadores de TlC, Facebook e o email

fornecido no ato da inscrição.

A organização da Feira Tecnológica 2020,

Funchal, L3 de fevereiro de 2020

. Durante o evento
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