ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA MADALENA
CONCURSO DA TOPONÍMIA “ A MINHA RUA “

ENQUADRAMENTO
O concurso da toponímia “ A minha rua ” é organizado pela turma do 10ºLH-1 no âmbito da disciplina de
História A e subdepartamento de História. Este concurso destina-se aos alunos do 1º, 2º e 3º ciclo do Ensino Básico
e também aos alunos do Secundário da Escola Básica e Secundária da Madalena.

CAPÍTULO I
OBJETIVOS
1.1-

O concurso tem por objetivo a produção e exposição de trabalhos a concurso, e com isso, enriquecermos o
nosso conhecimento sobre a toponímia do Pico.

1.2-

Os trabalhos a concurso serão expostos na Escola Básica e Secundária da Madalena.

1.3- A data limite de entrega dos trabalhos é no dia 24/04/2017. Os trabalhos deverão ser entregues na Biblioteca da
nossa escola.

CAPÍTULO II
PÚBLICO-ALVO
2.1- Categorias:
Os participantes concorrem individualmente a uma das seguintes categorias:
Categoria A: Alunos do 1º ciclo (3º e 4º ano)
Categoria B: Alunos do 2º ciclo
Categoria C: Alunos do 3º ciclo
Categoria D: Alunos do Secundário

2.2- Cada participante poderá apresentar no máximo um trabalho individual.

CAPÍTULO III
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
3.1- Os participantes deverão apresentar os trabalhos com as seguintes especificidades:
3.1.2- Os trabalhos têm de ser originais.
3.1.3- Cada trabalho deverá ser um trabalho prático, no qual deve constar a seguinte informação: nome do aluno e
seu respectivo ano e o nome da sua rua.
3.1.4- Os trabalhos poderão ser feitos consoante a sua criatividade, maquetes, ruas em desenho, etc…

CAPÍTULO IV
JÚRI
4.1- O júri fará a apreciação dos trabalhos a concurso e deliberará os resultados até 27 de abril de 2017.
4.2- Composição do júri.
O júri será composto por três docentes de História.
4.3- Não haverá recurso nem justificação das decisões do júri, salvo as apreciações que forem exaradas em ata.

CAPÍTULO V
PRÉMIOS
5.1- Prémios:
1ºlugar de cada categoria - livro
2º e 3º lugares de cada categoria - brasão.

CAPÍTULO VI
DEVOLUÇÃO DOS TRABALHOS
6.1- Após final do concurso e respetiva exposição, os trabalhos serão devolvidos aos participantes.
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