Clássicos em rede:

Olimpíadas da Cultura Clássica
REGULAMENTO
O Colégio do Sagrado Coração de Maria leva a
efeito, a partir de dia 26/01/2018, o desafio de Artes e
Multimédia denominado de Clássicos em rede:
Olimpíadas da Cultura Clássica, o qual obedecerá às
condições que a seguir se indicam:
Parte geral
O desafio em causa é dirigido aos alunos dos 6.º e
7.º anos.
Para participar, os concorrentes terão de apresentar
um trabalho sobre um dos três temas definidos para 20172018, respeitando as condições do presente regulamento.
A participação pode ser individual ou coletiva. Na
modalidade de participação coletiva os grupos terão, no
máximo, 4 elementos.
Todos participam junto das docentes de Português,
até ao dia 16 de abril de 2018. Devem entregar o trabalho à
respetiva docente de Português ou, no caso dos trabalhos
em suporte digital, fazê-lo via correio eletrónico para
teresa.palma@cscm-lx.pt.
Constituição do Júri e avaliação dos trabalhos
O Júri é constituído pelas docentes de Português dos
6.º e 7.º anos do CSCM.
O CSCM poderá alterar a composição do Júri.
A seleção dos 3 melhores trabalhos será realizada de
20 de abril a 2 de maio 2018.
O Júri é soberano e a sua decisão não admite
recurso.
A)
B)

Escalões para os trabalhos a apresentar
2.º Ciclo do Ensino Básico – 6.º ano
3.º Ciclo do Ensino Básico – 7.º ano

Serão selecionados os 3 melhores trabalhos realizados
pelos alunos em cada escalão. Os trabalhos serão
submetidos pelas docentes de Português do CSCM à
Comissão Organizadora das Olimpíadas.
O Júri das Olimpíadas fará a avaliação dos trabalhos
e atribuirá os prémios.
Apresentação dos trabalhos
Os trabalhos deverão ser apresentados em qualquer
formato, técnica ou suporte.
O concorrente assume perante o CSCM que o
trabalho apresentado a concurso é original e novo, e que é
uma criação ou reinterpretação sua, não sendo o CSCM, em
qualquer caso, responsabilizado pela infração de direitos de
autor a terceiros.
Temas 2017-2018
✔ Ulisses e Penélope
✔ Minotauro e o labirinto
✔ Zeus e os Jogos Olímpicos
Tipologias 2017-2018
✔ Cartaz
✔ Banda desenhada
✔ Fotografia
✔ Filme
✔ Blog
✔ Aplicação multimédia (App)
✔ Música
✔ ...

Prémios e distinções
•
•

•
•

Todos os alunos que realizarem trabalhos de artes/
multimédia receberão um diploma de participação.
Serão atribuídos prémios aos 3 melhores
classificados (individuais ou coletivos) nos dois
escalões (A e B).
Os trabalhos enviados serão objeto de uma
exposição a realizar, no final do ano letivo.
Publicação do trabalho na revista “Olhares”.

Os concorrentes autorizam o CSCM a publicar os
trabalhos com que concorrem, nos termos do presente
regulamento.

Publicação dos resultados
Os resultados finais serão publicitados na semana de
1 de junho, no espaço físico do Colégio.
Os vencedores serão contactados diretamente pelas
docentes de Português.
Publicidade
A publicidade desta ação será feita no Sítio do CSCM
e no espaço físico do Colégio, através de cartazes e folhetos.
Direitos de publicação
O CSCM ficará investido em todos os direitos de
publicação relativos aos trabalhos dos concorrentes.
Considerações finais
O CSCM reserva-se o direito de não aceitar as
participações que não respeitem as normas do presente
regulamento.
O simples facto de participar implica a aceitação do
regulamento e das instruções que constam dos documentos.

