
 

 

Concurso –  
Constrói a tua miniestação de Tratamento de Água 

 

REGULAMENTO   

 

O concurso escolar “Constrói a tua 

Miniestação de tratamento de água” é uma 

iniciativa do Clube Ciência Viva da Escola 

Secundária da Ramada (ESR) e tem como 

principal objetivo reforçar a consciencialização 

dos alunos para a necessidade de preservar os 

recursos naturais, designadamente a água. 

 

Neste sentido, os alunos são desafiados a 

construir uma miniestação de tratamento de água, na forma de uma maqueta tridimensional, 

que permita obter água límpida a partir de água não potável – uma miniestação de purificação 

de água não potável. 

 

Os trabalhos apresentados a concurso serão objeto de avaliação por um júri e de 

apresentação final na ESR. Os trabalhos premiados pelo júri serão objeto de atribuição de 

um prémio e de apresentação final no Dia da Escola e no fórum nacional da rede de clubes 

Ciência Viva na Escola. 

 

Todos os trabalhos apresentados a concurso serão apresentados na página web Ciência Viva 

da Escola Secundária da Ramada. 

 

As dúvidas relacionadas com o concurso poderão ser colocadas através do email 

clube.ciencia.viva@esramada.pt. 

  

Objetivos 

-  Fomentar o interesse pela Ciência, Ambiente e Sustentabilidade. 

- Contribuir para a prossecução dos objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 

2030. 

- Desenvolver a autonomia relativamente ao trabalho experimental e à comunicação em  

Ciência. 

-  Divulgar Ciência à comunidade local, na qual a Escola está inserida. 

  

 

Destinatários 

O concurso destina-se aos alunos do terceiro ciclo do ensino básico mediante inscrição prévia 

em formulário disponibilizado na página web da Escola (aqui). 

  

 

https://forms.gle/kiMcdyK5KgLjk3mQA
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Natureza dos trabalhos 

Cada participante deverá apresentar uma miniestação de tratamento de água não potável, 

construída no(s) material(ais) que entender pertinentes. 

A construção da miniestação de tratamento de água deverá refletir boas práticas ambientais 

no que respeita ao suporte físico dos trabalhos e à escolha dos diferentes materiais a utilizar. 

A miniestação de tratamento de água não deverá apresentar uma dimensão superior a A2 

(42 x 59,4 cm de base) por 100 cm de altura. 

Os trabalhos a concurso poderão apresentar contributos de diferentes áreas que ilustrem, de 

forma criativa e original, o processo de obtenção de água límpida de forma artesanal. 

  

 

Condições de admissão 

São admitidos a concurso trabalhos de alunos do terceiro ciclo do ensino básico. 

Cada participante só poderá submeter um projeto a concurso. 

  

 

Apresentação de candidaturas 

Cada trabalho apresentado a concurso deverá ser acompanhado de uma ficha técnica que, 

para além da identificação do(s) responsável(eis), indique os pressupostos que estiveram na 

base da sua construção e auxilie a interpretação e justificação dos elementos incluídos. 

  

 

Calendarização 

23 a 27 de novembro de 2020 – Inscrição dos alunos através de formulário próprio disponível 

na página da escola  (aqui); 

Até 8 de janeiro de 2021 – Entrega dos trabalhos (no pavilhão administrativo) para 

apreciação do júri; 

18 a 21 de janeiro – Análise e seleção, pelo júri, dos trabalhos vencedores; 

4 de fevereiro – Divulgação dos projetos vencedores; 

Dia da Escola – Entrega de prémios e de diplomas de participação aos alunos participantes 

e exposição dos trabalhos. 

  

 

 

 

 

 

https://forms.gle/kiMcdyK5KgLjk3mQA
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Critérios de apreciação 

Constituem critérios de apreciação dos trabalhos apresentados a originalidade, a criatividade, 

as opções estéticas, a qualidade da construção e as formas de integração de diversas áreas 

científicas. 

Os trabalhos serão avaliados por cada elemento do júri com a atribuição de uma classificação 

entre 0 a 5 pontos. 

Será declarado vencedor o trabalho que obtiver a maior classificação resultante do somatório 

da classificação atribuída por cada elemento do júri. 

O júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer uma das referidas classificações, caso 

considere que as “miniestações de tratamento de água” presentes a concurso não reúnam 

as características de avaliação e classificação dos trabalhos definidas. 

Das decisões do júri não caberá recurso. 

  

 

Composição do júri 

O júri de avaliação será composto pelos professores que integram o Clube Ciência Viva da 

ESR. 

  

 

Prémios e Diplomas 

Todos os participantes envolvidos receberão um diploma de participação. 

Ao projeto vencedor será atribuído um tablet. 

O júri poderá proceder ainda à atribuição de menções honrosas a outros trabalhos 

considerados relevantes. 

O(s) trabalho(s) premiado(s) será(ão) exposto(s) no Dia da Escola e divulgado(s) na 

Newsletter e na página web da Escola. 

Todos os trabalhos a concurso serão fotografados para divulgação na página Ciência Viva da 

ESR. 

  

 

Direitos de Autor 

Cada participante é autor e detentor dos direitos sobre o projeto realizado. Contudo, a 

participação no concurso implica também a cedência dos direitos do seu uso. 

Os participantes a concurso autorizam, por via dos respetivos encarregados de educação, os 

promotores do mesmo para a utilização exclusiva dos seus produtos finais, nomeadamente, 

para expor e divulgar, em qualquer suporte, os trabalhos realizados. 
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Casos omissos 

A participação neste concurso pressupõe o entendimento adequado e a aceitação integral do 

presente regulamento. 

Todos os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação da Ciência Viva da ESR, em 

articulação com a Direção da ESR. 

  

 

Informações 

Em caso de dúvida contactar os docentes do Clube de Ciência Viva na Escola Secundária da 

Ramada através do email clube.ciencia.viva@esramada.pt. 

 

 

 

 

 

 


