Regulamento do Concurso
“Ler Ciência”

1. O Concurso Ler Ciência é uma iniciativa do Grupo Disciplinar de Biologia e Geologia da Escola
Secundária Martins Sarmento, em parceria com os grupos disciplinares de Física/Química,
Matemática e Informática, e enquadra-se na Semana da Leitura da Biblioteca Escolar.
2. O Concurso desenvolve-se no quadro dos seguintes objetivos:
- estimular a leitura de obras científicas ou de divulgação científica entre os alunos da escola,
particularmente daquelas que possam ser relacionadas com as matérias lecionadas no ensino
secundário nas disciplinas de Biologia, Geologia, Física, Química, Matemática e Informática.
- promover o gosto pela leitura;
- dar visibilidade à leitura e à escrita, na comunidade escolar;
- desenvolver a transversalidade curricular, promovendo o trabalho colaborativo e a articulação dos
saberes, da Língua Portuguesa às Ciências;
- estimular a imaginação e o trabalho em equipa entre docentes e entre docentes e jovens.
3. O público-alvo do concurso é constituído pelos alunos do ensino secundário matriculados na
Escola Secundária Martins Sarmento no presente ano letivo.
4. Os trabalhos a realizar consistem na apresentação oral das ideias principais de um livro lido pelo(a)
concorrente e devem:
4.1. ter um limite máximo de tempo de 30 minutos;
4.2. apresentar o formato que for considerado mais adequado para ilustrar a apresentação
( apresentação gráfica, apresentação multimédia, outras…);
4.3. mostrar os contributos dos conteúdos leccionados nas disciplinas do âmbito do concurso.
5. As candidaturas podem revestir-se de duas modalidades: individuais e em grupo com o
máximo de três elementos.
6. Calendarização:
Janeiro de 2016
. lançamento do concurso e divulgação da respectiva informação junto dos Departamentos
Curriculares, Associação de Estudantes, Alunos e Sítio da Escola.
Prazo de Inscrição:
2 a 24 de Março de 2017
. inscrição na biblioteca escolar em formulário próprio.
Entre 31 de Março e 4 de Abril de 2017:
. Apresentação dos trabalhos na Semana da Leitura

Até 18 de Abril de 2017
. Análise e avaliação, pelo júri, dos trabalhos apresentados a concurso.
21 de Abril de 2017
. divulgação dos vencedores
. entrega dos prémios aos vencedores.

7. Entre 5 e 18 de Abril, cada trabalho apresentado deve ser enviado em ficheiro associado, via correio
electrónico, para o endereço biblioteca@esmsarmento.pt, ou indicando o respectivo link para
acesso (sistemas de partilha de ficheiros online).

8. Prémios
- 1º prémio: Vale oferta em material escolar no valor de 50 Euros
- 2º prémio: Vale oferta em material escolar no valor de 30 Euros
- 3º prémio: Vale oferta em material escolar no valor de 15 Euros

9 . Júri e critérios de apreciação
9.1. O júri será constituído por um representante da Direção, dois representantes do Departamento
de Matemática e Ciências Experimentais, pela professora Bibliotecária e por um representante da
Associação de Estudantes.
9.2. Na avaliação dos trabalhos, o júri terá em conta critérios como a relação com os conteúdos
trabalhados nas disciplinas, a capacidade de expressão oral, a capacidade de comunicação, o
rigor linguístico, o rigor científico e a criatividade.
9.3. A decisão do júri é soberana e não é passível de reclamação.
10. Os trabalhos premiados serão divulgados nos sítios da Escola e da Biblioteca Escolar.
Fevereiro de 17
O Coordenador do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais,

Luís Gonzaga

