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" ElJ REPRESENTo A MTNHA Htsrónw..." é o título do concurso promovido pelo Projeto Histório da Madeira,

que tem como objetivos princípais a promoção, valorização e o conhecimento da História e Cultura da

Região Autónoma da Madeíra (RAM).

II. TEMA Do CoNcURso

Este concurso pretende potenciar um estudo mais efetivo dos temas da História Regional e Local, bem

como um olhar diferente sobre os mesmos, com destaque para o património, acontecímentos

históricos e/ou as mais díversas manífestações culturais.

lll. DrsPosrçõEs GERAtS

1. Objetivos

a) Desenvolver em toda a comunidade educatíva o conhecímento da História da Madeíra, assim

como o respeito pelo patrímónío e cultura da RAM.

b) Contribuir para a construção, enriquecimento, valorízação, preservação e dívulgação da

memóría coletíva regional.

cf Fomentar a interdisciplinaridade.

2. Entidade promotora

al Projeto História da Modeiro da responsabilídade da Direção Regíonal de Educação.

b) Qualquer esclarecímento sobre o Concurso, deverá ser solicitado

h istoriadamadeiraebtosmail com

3. Destinatários

a) O concurso destína-se aos alunos dos 1.e, 2.e e 3.e cíclos do ensino básico e do ensino secundário

das escolas da RAM, de todas as ofertas educativas. Poderão ainda participar outras instituições,

desde que desenvolvam um trabalho em prol da valorização e conhecimento de temáticas

relacionadas com a Hístória Regional e Local.

b) Os participantes poderão apresentar-se individualmente, em grupo ou como turma.

c) Os alunos participantes devem ter um professor responsável, não existíndo limite de

participações por estabelecimento de ensino.

Projeto História do Madeira - historiadamadeiraeb@gmail.com
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4. Inscrição

a) A inscrição efetua-se mediante o preenchimento obrigatório de um formulário de candidatura

disponível online, através da ligação https://cutt.lvlWAf kKeC até ao día 15 de abril de 2022.

b) Apenas serão aceites as candidaturas formalizadas através deste formulário.

c) Cabe ao docente responsável por cada turma/equipa/aluno participante, preencher o formulário

de ínscrição online, assim como envíar o trabalho fínal.

d) O docente deverá garantír a autorização, por parte dos Encarregados de Educação, da

participação e divulgação da imagem dos envolvidos neste concurso.

5. Modalidades

a) O concurso"Eu REPRESENTaAMINHAHtsróR!A..." incide nas modalidades de música, dança, teatro,

apresentações multimédia e projetos dinamizados nas escolas no âmbito das temáticas da História

Regional e Local.

b) Os trabalhos devem ser apresentados e disponibilizados totalmente em formato digital

(reportagem fotográfica, vídeo, podcast, spot publicitário, páginas e/ou suportes web).

6. Prémios

a) Será atribuído um prémio ao primeiro classificado de cada nívelde ensino (L.e,2.e e 3.e ciclos do

ensino básíco, ensino secundário e/ou outras modalidades de ensino).

lV. Cor,rorçÕes DE PARTTCTPAçÃo

1. Requisitos

Os trabalhos apresentados a concurso deverão ser originais e não poderão:

a) Causar danos materiais ou danos morais.

b) Revestir-se de conteúdos que impliquem discriminação ou preconceito de raça, etnia, sexo,

nacionalidade ou outros.

c) Cada trabalho não deverá exceder os 15 mÍnutos de duração.

2. Critérios de apreciação dos trabalhos apresentados

a) Coerência do trabalho, tendo em consideração os objetivos do concurso estabelecidos no ítem

lll - Disposições Gerais, ponto 1 - Objetivos, deste mesmo documento.

b) Criatividade, qualidade e adequação ao tema.
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3. Entrega dos trabalhos

a) Ostrabalhos deverão ser enviados pelo professor responsável até ao dia 31 de maio de2O22,

através do endereço eletrónico historíadamadeíraeb@gmail.com, podendo ser também usada a

plataforma wetransfer hrt www.wetra nsfer.com

b| Em cada trabalho deverá constar o nome e a escola do(s) aluno(s) participante(s), assim como

uma breve ficha técnica do mesmo.

4. Composição e competências do Júri

a) Para a avaliação dos trabalhos, será constituído um júri com elementos convidados pela

organização.

b) A avaliação dos trabalhos resulta da soma das ponderações atribuídas por cada elemento do júri.

c) Em caso de empate, a decisão final será tomada por todos os elementos do júri em conjunto.

dl Das deliberações do júri não caberá recurso.

V. DrvurcAçÃo Dos REsurrADos

A comunicação dos resultados será efetuada através de contacto telefónico e/ou de correio eletrónico

no día 13 de junho de 2022.

Os prémios atribuídos serão enviados para as escolas participantes, ao cuidado do professor

responsável pela atívidade.

Vl. CoNSTDERAçÕES FrNArs

A particípação neste concurso implica a aceitação das condições acima descritas,

Funchal,3 de março de2O22

O professor dinamizador do Projeto História do Madeira,

David Leça
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