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Concurso Escolar - Ciclo Urbano da Água
REGULAMENTO
1. Enquadramento
Um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, estabelecido em 2015 pelas Nações Unidas, é o de assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos (6º Objetivo), que engloba o aumento substancial da
eficiência do uso da água em todos os sectores, a implementação da gestão integrada dos recursos hídricos e o fortalecimento da participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água e do saneamento.
Também neste âmbito, e no mês em que se celebra o dia da Água, Outubro, são várias as atividades desenvolvidas por todo
o planeta, com o objetivo principal de desenvolver e ampliar uma consciência ambiental junto de todas as camadas etárias
da população, sensibilizando-as para a importância da água e para a preservação dos recursos hídricos, em consonância
com a salvaguarda do ambiente e da sobrevivência do nosso planeta.
Identificando os objetivos anunciados, a Águas do Algarve, está a organizar o Encontro “ Desafios da Água”, que terá lugar
nos dias 1 e 2 de março de 2018, no Palácio de Congressos da Herdade dos Salgados.
Este evento surge da importância e consequente necessidade, de desenvolver iniciativas onde seja possível divulgar e
promover o debate e a partilha de informação, acerca dum tema sempre atual que é a água, e cada vez mais determinante,
considerando a sua vulnerabilidade a fenómenos climáticos extremos que ocorrem cada vez com mais frequência, junto das
camadas mais jovens da população – os nossos estudantes.
Sendo a Águas do Algarve responsável pela Gestão do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e pelo Sistema
Multimunicipal de Saneamento do Algarve, estamos a promover junto de todas as escolas da nossa Região, desde o 1º Ciclo
ao Ensino Secundário inclusive, um Concurso em torno desta temática.
Este Concurso, terá início neste mês de Outubro, prolongando-se até Fevereiro de 2018.
Todos os trabalhos apresentados a Concursos, serão alvo de Exposição no Encontro “Desafios da Água”.
Os vencedores serão também anunciados neste espaço!

2. O Canal Educativo
A Águas do Algarve dispõe de um canal educativo, o qual poderá auxiliar os alunos na realização dos trabalhos a desenvolver, no âmbito deste Concurso.
O canal está disponível em http://www.aguasdoalgarve.pt onde é abordada a temática da água e a Protecção do meio ambiente em geral.
O canal educativo além de disponibilizar um conjunto de informação sobre o Ciclo Urbano da Água, referindo com pormenor
as Estações de Tratamento de Água (ETA) e as Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) exploradas pela Águas do
Algarve e os respetivos processos de tratamento, disponibiliza também visitas virtuais a estas instalações. Muitas outras
funcionalidades e informações adicionais podem ser identificados neste sítio. Para a transmissão da mensagem, de uma
forma agradável e atraente criámos uma mascote, o BOGAS, um peixinho simpático e muito brincalhão, que marca presença
ao longo de todo o Canal Educativo.
Como complemento o site aborda todas as questões relacionadas com esta temática, e pode ser acedido em
www.aguasdoalgarve.pt
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3. Público alvo do Concurso
A Águas do Algarve ao promover este Concurso, que tem como principal objetivo sensibilizar todos os estudantes do
Algarve para o conhecimento e a preservação do património água.
O concurso tem como grupo alvo crianças e jovens que frequentem:
●

Ciclos do ensino Básico

●

Ensino Secundário

4. O tema do Concurso – Ciclo Urbano da água
Os trabalhos apresentados deverão abordar esta temática, e sempre que possível incluir a nossa mascote – o Peixinho
Bogas, que está presente no Canal Educativo
Podem obter informação adicional acerca desta temática
http://www.aguasdoalgarve.pt/canal_educativo/index.htm

no

nosso

canal

educativo,

no

endereço

5. Participação
Cada Ciclo terá um tipo de projeto e trabalho específico e diferenciado, de acordo com as especificações que se apresentam
abaixo.
Serão aceites todos os trabalhos apresentados, sendo incentivada a criatividade em todos os aspetos (conteúdos, materiais,
técnicas, etecetera).
A Modalidades dos trabalhos deve obedecer aos seguintes critérios:
●

1º Ciclo – Banda Desenhada/ desenho ou pintura

●

2º Ciclo – Maquete

●

3º Ciclo – Música/Happening/Dança/Perfomance

●

Secundário – Projeto Multimédia/Vídeo

A participação no concurso deverá ser efetuada em grupo. Com número limite máximo de 5 elementos. Exceção para a
vertente “Música/Happening/Dança/Perfomance” em que o tamanho do grupo, poderá contemplar toda a turma.
Todos os trabalhos apresentados a concurso, e aceites pela organização, serão alvo de exposição no Encontro “ Os Desafios
da Água”, que terá lugar nos dias 1 e 2 de Março de 2018, no Palácio de Congressos da Herdade dos Salgados, e noutros
locais que a empresa considere.
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O projeto da vertente Música/Happening/Dança/Performance/…, que vencer, fará a apresentação durante o Encontro “Os
Desafios da Água”, num dos dias do evento, a comunicar atempadamente.
Características/condições a ter em consideração na preparação e apresentação dos trabalhos:
●

Desenho/Pintura - Suporte de papel/cartolina – Formato A3 – cor branca

●

Maquetes – Formato aproximado 1 metro cúbico

●

Música/Happening/Dança/Performance/... - Descrição do projeto e registo em formato vídeo

●

Multimédia/Vídeo/- Suporte digital, disponível no Youtube (2,30 minutos mínimo e 3,00 minutos máximo, de duração);

Os trabalhos que não obedeçam à temática ou que não cumpram com as condições especificadas não serão admitidos para
avaliação no âmbito do concurso.
Cada trabalho deverá conter a identificação dos autores (nomes e respetivas idades), a identificação da escola e dos
professores/responsáveis que acompanharam a sua execução.
Todos os trabalhos submetidos são passíveis de poderem vir a ser reproduzidos, em distintos formatos, quantidades e
ocasiões, sem fins lucrativos em ações de sensibilização ambiental.

6. Entrega e avaliação
Os trabalhos devem ser entregues na Águas do Algarve, sita na Rua do Repouso, 10 – 8000-302 Faro, ou por email
desafiosdaagua.ada@adp.pt, até ao dia 16 de Fevereiro 2018.
O envio dos trabalhos é da responsabilidade dos concorrentes.
Avaliação
Os trabalhos apresentados a concurso serão apreciados por um júri constituído pela Comissão Organizadora dos Desafios
da Água.
Os trabalhos serão avaliados considerando os seguintes aspetos:
- Rigor técnico e científico do trabalho;
- Originalidade e criatividade na abordagem do tema;
- Componente estética do trabalho;
A avaliação será realizada tendo em atenção três categorias, nomeadamente o 1º ciclo do ensino básico, o 2º ciclo do ensino
básico, o 3º ciclo do ensino básico e Ensino Secundário.
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7. Distinção dos premiados
No Encontro “Os desafios da água” em Março, serão distinguidos os três trabalhos vencedores por cada categoria, que
terão apresentação pública, conforme programa a divulgar.
Todos os participantes receberão também Certificado de Participação!
Os trabalhos premiados – Categoria Ensino Básico do 1º Ciclo terão direito a:
1º Lugar: Relógio de Sol a ser instalado na escola
2º Lugar: Material pintura/Desenho
3º Lugar: Brindes
Os trabalhos premiados – Categoria Ensino Básico do 2º Ciclo terão direito a:
1º Lugar: Estação Meteorológica a ser instalada na escola
2º Lugar: Material pintura/Desenho
3º Lugar: Brindes
Os trabalhos premiados – Categoria Ensino Básico do 3º Ciclo terão direito a:
1º Lugar: Estação Meteorológica a ser instalada na escola
2º Lugar: Máquina Fotográfica
3º Lugar: Brindes
Os trabalhos premiados – Categoria Ensino Secundário terão direito a:
1º Lugar: Máquina de filmar – oferta para a escola
2º Lugar: Projector – oferta para a escola
3º Lugar: Auscultadores – Oferta para os alunos
Boa Sorte!
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