O Desafio de Escrita Criativa “O
Planeta Terra… convida a tua
turma a contar uma história”,
promovido pelo Departamento de
Educação e Qualidade de Vida, da
Câmara Municipal do Funchal, visa
estimular as alunas e os alunos do
1º e 2º ciclos do Ensino Básico, dos
Estabelecimentos de Ensino do
Município do Funchal, a escrever
um texto original e criativo sobre a
BIODIVERSIDADE
local.
As
personagens (espécie vegetal e ou
animal) a introduzir na história
serão reveladas seguindo os
passos indicados nas normas de
participação.

Objetivos:
 Disseminar o conhecimento das espécies vegetais e /ou animais existentes na RAM e
dos seus habitats;
 Sensibilizar a comunidade escolar e a comunidade virtual para a importância da
preservação dos ecossistemas, através da partilha das histórias nas redes sociais;
 Estimular a criatividade e o trabalho em grupo;

Normas de participação:
1. A participação é coletiva (uma turma) e, será aceite apenas uma história por turma, de acordo
com os seguintes escalões de participação:
a) 1º e 2º anos do 1º ciclo do Ensino Básico
b) 3º e 4º anos do 1º ciclo do Ensino Básico
c) 2º ciclo do Ensino Básico

2. A turma, sob a orientação da professora ou do professor deverá selecionar aleatoriamente
três números, do 1 ao 9, correspondendo cada número a um cartão com uma espécie oculta.
Espécie vegetal ou animal da Biodiversidade local. O conteúdo dos cartões será revelado após
efetuada a inscrição.

3. A professora ou o professor deverá efetuar a inscrição do grupo no Desafio, através do
formulário https://forms.gle/EDp1hpxrnMosFcuF9 , indicando os números escolhidos. Inscrição
até ao dia 30 de novembro 2021.

4. O Desafio integra as comemorações do Dia Internacional da Biodiversidade (22 de maio), pelo
que o prazo limite para envio dos trabalhos é o dia 22 de abril 2022.

5. Após a inscrição a professora ou o professor irá receber através do correio eletrónico a
identificação das espécies que irão integrar a história, de acordo com os números dos cartões
selecionados.

6. A turma deverá pesquisar características/ curiosidades sobre cada uma das três espécies.
7. A história deverá ser construída com a colaboração de todo o grupo.
8. Formato de apresentação dos trabalhos:
Os trabalhos finais deverão ser apresentados em formato vídeo com áudio e legendas.
a) Digitar o texto em formato Word (tipo de letra Arial, tamanho 12 e espaçamento entre
linhas de 1.50), num máximo de 1 página formato A4 com margens normais.
b) Ilustrar todo o texto tendo por referência as frases ou parágrafos. A ilustração, à
responsabilidade das alunas e alunos, poderá ser efetuada com recurso às diferentes
técnicas de expressão plástica (ex. colagem, grafite, aquarela, lápis de cor ou de cera,
etc.) e/ou técnicas de animação, como por exemplo “stop motion” (quadro-a-quadro).
c) Gravar um ficheiro áudio com a narração da história pelas alunas e alunos. A leitura
deverá ser ajustada às respetivas imagens.
d) Compilar o texto, as imagens e a gravação áudio num projeto de vídeo.
e) Editar e gravar a versão final da história num ficheiro mp4 com formato 16:9.
f) A introdução do genérico e ficha técnica no vídeo fica à responsabilidade da entidade
organizadora.
g) Caso se verifique a impossibilidade da professora ou professor proceder à elaboração
do vídeo, os ficheiros (texto, imagens e áudio) deverão ser enviados para o correio
eletrónico educacao@cm-funchal.pt, ficando à responsabilidade da entidade
organizadora a respetiva edição. Neste caso, as imagens com orientação horizontal,
deverão ser digitalizadas em formato A4 (1530x1080 pixels).
9. O ficheiro final deverá ser enviado para o correio eletrónico educacao@cm-funchal.pt, dentro
do prazo estabelecido no ponto 4. Será enviada uma mensagem a confirmar a receção dos
ficheiros.
10. As três histórias mais criativas, em cada um dos escalões de participação, serão

premiadas com um cheque-vale no valor de 50 euros em material didático.

11. O júri será constituído por três técnicas e técnicos do Departamento de Educação e
Qualidade de Vida e, a avaliação terá em conta os seguintes critérios:








originalidade e criatividade na construção do texto;
respeito pelo tema
introdução no texto das três espécies e a sua interligação
apresentação de caraterísticas/ curiosidades alusivas a cada uma das espécies
coerência textual
cumprimento das normas de participação

12. Todas as histórias a concurso serão publicadas na Página de Facebook "Funchal Cidade
Educadora”, no âmbito da comemoração do Dia Internacional da Biodiversidade (22 de maio).
13. Os premiados serão informados via correio eletrónico da data, hora e local da cerimónia de
entrega de prémios.
14. Não serão aceites trabalhos que já tenham participado em edições anteriores deste Desafio.
15. O uso dos textos e imagens criados no âmbito deste Desafio por parte dos participantes, em
outros contextos, obriga aos devidos créditos.
16. Todo e qualquer esclarecimento relativo às condições de participação deverá ser solicitado
ao Departamento de Educação e Qualidade Vida através do correio eletrónico educacao@cmfunchal.pt ou do telefone 291 233 922.

