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CONCURSO DE POSTAIS 

1. Objectivos 

a. Envolver os alunos nas actividades da Semana Comenius 2011. 

b. Reunir trabalhos dos alunos participantes do Programa Comenius e/ou Projecto 

eTwinning e/ou Clubes Europeus. As perspectivas pessoais de cada concorrente, 

permitem dar visibilidade a impactos e resultados das práticas levadas a cabo no 

âmbito dos diferentes projectos. 

c. Recolha de trabalhos a integrar uma exposição itinerante, que será apresentada nos 

diferentes eventos promovidos pelo Programa Comenius, Projecto eTwinning ou 

Clubes Europeus. 

 

2. Destinatários 

Ao concurso podem candidatar-se todos os alunos e professores que tenham participado 

ou que participem no Programa Comenius e/ou Projecto eTwinning e/ou Clubes Europeus. 

 

3. Postais a concurso 

a. Os postais serão recolhidos em formato imagem digital através de um formulário 

online, que será disponibilizado no seguinte link: 

http://erte.dgidc.min-

edu.pt/index.php?action=concurso&id=26&module=concursosmodule 

b. Cada turma pode apresentar até ao máximo de 20 trabalhos.  

c. Cada professor pode inscrever mais do que uma turma. 

d. Os trabalhos podem ser realizados com recurso a várias técnicas, sendo que o produto 

final submetido ao concurso será sempre em formato digital (jpeg, tiff, gif, etc.). 

 

4. Calendarização 

a. Os professores interessados devem fazer uma pré-inscrição a partir do dia 28 de Abril 

2011, através do seguinte link:  

http://erte.dgidc.min-

edu.pt/index.php?action=concurso&id=26&module=concursosmodule 

b. Após a inscrição os candidatos receberão uma palavra passe que servirá para fazerem 

a submissão dos trabalhos. 

c. Os trabalhos devem ser submetidos entre o dia 2 e o dia 13 de Maio de 2011 (23:59) 

d. Os resultados serão anunciados no mês de Junho de 2011. Os vencedores serão 

informados através dos contactos registados na ficha de inscrição. 
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5. Apreciação dos trabalhos submetidos 

Os postais serão colocados numa galeria num endereço online que será divulgado 

posteriormente. 

 A votação será realizada publicamente através de votação online. O trabalho com mais 

votos será o vencedor.  

Os melhores trabalhos serão impressos e farão parte da exposição itinerante das 

iniciativas que promovem o concurso. 

6. Condições de candidatura 

a. Os trabalhos submetidos, que apresentem fotografias dos alunos, devem prever a 

autorização dos respectivos encarregados de educação. 

b. Serão excluídas as candidaturas cuja análise revele: 

a) Violem os termos ou condições fixados no presente documento 

b) Que não sejam submetidas através do formulário online. 

c) Que sejam apresentados após o dia 13 de Maio de 2011. 

d) Que sejam apresentados por candidatos que não tenham ou que participem em 

actividades desenvolvidas no Programa Comenius e/ou Projecto eTwinning e/ou 

clubes Europeus. 

e) Que o trabalho submetido não seja inédito e evidencie indícios de plágio. 

 

7. Prémio 

a. O prémio a atribuir aos alunos autores do melhor postal, consistirá num pacote com 

material promocional dos Programas e Projectos envolvidos.  

b. O professor promotor da actividade junto dos seus alunos receberá a oportunidade de 

participar num evento do projecto eTwinning numa cidade europeia, com as despesas 

suportadas pelo projecto. 

c. Exposição dos trabalhos nos diferentes eventos dos Programas Comenius, Projecto 

eTwinning e Clubes Europeus. 

 

8. Publicação dos postais  

a. Os melhores postais serão impressos e integrarão uma exposição itinerante conjunta 

da PROALV, eTwinning e Clubes Europeus. 

b. Ao submeterem os seus trabalhos os concorrentes autorizam o seu uso como 

exemplos de sucesso dos programas Comenius, Projecto eTwinning e Clubes Europeus.  

c. Todos os trabalhos entregues ficam na posse da PROALV e DGIDC. 

 

9. Licenciamento 

Todos os trabalhos serão disponibilizados publicamente sob uma licença Creative 

Commons, do tipo Atribuição – Partilha nos Termos da mesma Licença (by-sa) (ver 

http://www.creativacommons.pt/cms/view/id/28/) 
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