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CONCURSO “RELATO DE EXPERIÊNCIAS” 

1. Objectivos 

a. Reunir testemunhos de educadores e professores 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. 

b. Elaborar uma publicação que reúna os melhores relatos e que sirva como instrumento 

privilegiado para a divulgação do Programa Comenius e/ou Projecto eTwinning e/ou 

Clubes Europeus. 

 

 

2. Destinatários 

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

participado ou que participem no Programa Comenius e/ou Projecto eTwinning e/ou 

Clubes Europeus. 

 

3. Relatos a concurso 

Os relatos serão recolhidos através de um formulário online, que será disponibilizado no 

site da ERTE no seguinte link: 

http://erte.dgidc.min-

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

 O texto é livre, não existindo qualquer tipo de formatação definida.  

O relato deverá ter no máximo 2.000 caracteres.  

O texto deve ser redigido em língua portuguesa.  

 

4. Calendarização 

Os interessados devem fazer uma pré-inscrição a partir do dia 18 de Abril 2011, através do 

seguinte link http://erte.dgidc.min-

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

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

submissão dos trabalhos. 

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

b. Os resultados serão anunciados no mês de Junho de 2011. O vencedor será informado 

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

Os relatos serão apreciados por um júri, composto por colaboradores da PROALV, eTwinning e 

Clubes Europeus, de acordo com os seguintes critérios: 

¶ Impacto na vida pessoal;  

¶ Impacto na vida profissional; 

¶ Impacto na instituição e na 

comunidade; 

¶ Visão crítica dos acontecimentos; 

¶ Criatividade; 

¶ Clareza na narrativa. 

 

6. Condições de candidatura 

a. As candidaturas serão analisadas em todos os seus atributos, representadas pelos 

critérios de apreciação, termos e condições definidos no presente documento. 

b. Serão excluídas as candidaturas cuja análise revele: 

a) Que violem os termos ou condições fixados no presente documento 

b) Que não sejam submetidas através do formulário online. 

c) Que apresentem mais de 2.000 caracteres; 

d) Que sejam apresentados após o dia 13 de Maio de 2011 (23h59). 

e) Que sejam apresentados por candidatos que não tenham ou que não participem 

em actividades desenvolvidas no Programa Comenius e/ou Projecto eTwinning 

e/ou clubes Europeus. 

f) Que os candidatos prestem falsas declarações. 

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

 

7. Prémio 

a. O prémio a atribuir ao autor do melhor relato consistirá na participação num evento 

do projecto eTwinning numa cidade europeia. Todas as despesas serão suportadas 

pelo projecto eTwinning. 

 

8. Publicação dos Relatos  

a. Os melhores relatos serão editados, numa publicação conjunta da PROALV, eTwinning 

e Clubes Europeus. 

b. Ao submeterem os seus relatos 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 ς Partilha nos Termos da mesma Licença (by-sa) (ver 

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

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

