
Regulamento do concurso “É o solo que sustenta a vida” 

 

Festival 100Cenas promove Concurso Escolar   

 

Tema: 

É o solo que sustenta a vida 

 

 

1. Âmbito 

O Programa GEA - Terra Mãe insere-se nas celebrações das Nações Unidas dinamizadas pela 

UNESCO no âmbito das seguintes efemérides: Década da Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável (2005-2014), Década da Biodiversidade (2011-2020), Década Internacional para 

Ação “Água, Fonte de Vida” (2005-2015) e Ano Internacional dos Solos (2015). 

 

2. Enquadramento 

“O solo é um recurso fundamental para a existência e sobrevivência de seres vivos no planeta. 

Muitos destes estão dependentes do solo de uma forma direta, como as espécies vegetais, e 

outros de uma forma direta e indireta, como os seres humanos. As atividades humanas, como 

a agricultura intensiva, desflorestação, sobrepastoreio, expansão urbana, entre outras, têm 

conduzido à sua degradação e destruição, a um ritmo acelerado em todo o mundo. Segundo 

dados das Nações Unidas (2014), mais de metade das terras com capacidade agrícola estão 

degradadas e, em cada década, cerca de 120 milhões de hectares de solo são destruídos. 

Perante estes factos, conservar o recurso solo é vital e uma tarefa que diz respeito a todos.” 

 

3. Objetivos 

a) Sensibilizar os alunos para a temática “é o solo que sustenta a vida” numa perspetiva 

de elemento essencial para a manutenção da biodiversidade e do desenvolvimento 

sustentável das populações;  

b) Contribuir para uma Educação para o Desenvolvimento Sustentável através da correta 

e equilibrada utilização dos solos, junto dos jovens, das famílias, da escola, da 

autarquia e da população do concelho de Castro verde; 

c) Conhecer as boas práticas de utilização sustentada dos solos, tanto as tradicionais 

como as modernas. 

d) Alertar para os efeitos nefastos do uso incorreto dos solos que leva à destruição 

ambiental.  

e) Promover a exploração das matérias ambientais em causa, em articulação com os 

currículos escolares.  

f) Incentivar a criação de material de comunicação audiovisual (filmes), como instrumento 

cívico para a divulgação e discussão da temática “é o solo que sustenta a vida”. 
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 Estimular a criatividade e a imaginação de alunos e professores;  

 Dar visibilidade aos trabalhos inovadores realizados na escola; 

 Contribuir para a formação estético-cultural dos jovens através da produção de 

material audiovisual. 

g) Produzir um filme com a duração máxima de 5 minutos sobre o tema “é o solo que 

sustenta a vida”. O filme pode ter um caráter documental, ficcional, publicitário ou 

científico e pode ser de animação. 

 

4. Organização 

Festival 100Cenas; Câmara Municipal de Castro; Projeto de Empreendedorismo do 

Agrupamento de Escolas de Castro Verde - Biblioteca S.A. 

 

5. Tema do concurso, formato do trabalho e destinatários 

a) Todos os trabalhos têm de ser subordinado ao tema “É o solo que sustenta a vida”. 

b) O trabalho tem de ser um filme, em suporte digital, sobre a temática mencionada com a 

duração máxima de 5 minutos. 

c) Os destinatários são todos os alunos do Agrupamento de Escolas de Castro Verde. 

 

6. Calendário 

a) Inscrições: até 20 de abril de 2015 nas bibliotecas escolares do Agrupamento de escolas 

de Castro Verde. 

b) Entrega dos trabalhos em suporte digital: até dia 12 de maio de 2015 nas bibliotecas 

escolares do Agrupamento de escolas de Castro Verde. 

c) Divulgação dos trabalhos: durante o Festival 100 Cenas (13 a 15 de maio). 

d) Entrega de prémios: 15 de maio na sessão de encerramento do Festival 100 Cenas. 

 

7. Júri 

O júri será constituído por um elemento da organização do Festival 100Cenas, um elemento da 

Câmara Municipal de Castro Verde e um elemento da direção do Agrupamento de Escolas de 

Castro Verde. A decisão do júri será soberana e definitiva, não havendo lugar a recurso. 

 

8. Critérios de avaliação 

Na avaliação dos trabalhos, será realizada a verificação do cumprimento dos objetivos do 

concurso acima enunciados. 

Assim, o júri valorizará: 

a) A utilização do filme como um instrumento para a divulgação e discussão do tema “É o 

solo que sustenta a vida”, sendo relevante para a comunidade escolar e para a 

promoção de relações entre a escola e a comunidade envolvente; 

b) O espírito crítico; 

c) A imaginação, a originalidade e a criatividade da mensagem transmitida; 



d) O rigor científico; 

e) A qualidade cinematográfica (fotografia, montagem e áudio); 

f) A idade e grau de escolaridade dos alunos, adequando, deste modo, o grau de 

exigência. 

 

9. Prémios 

a) O Júri do Festival atribuirá prémios no valor de 375 €: 

1.º prémio 175 € 

2.º prémio 120 € 

3.º prémio 80  € 

b) O júri reserva-se no direito de não atribuir prémios, em virtude dos trabalhos não cumprirem 

a qualidade mínima segundo os “critérios de avaliação”. 

c) Os alunos do 7.º ano e 8.º ano poderão receber cumulativamente, no âmbito do projeto de 

empreendedorismo – Biblioteca S.A., até 2000 créditos. 

 

10. Disposições finais 

a) A entrega dos trabalhos será da responsabilidade dos concorrentes. 

b) Os trabalhos entregues passarão a fazer parte do espólio do Centro de Recursos / 

Biblioteca Escolar, comprometendo-se a organização a não os utilizar com fins 

comerciais. 

c) A resolução de situações omissas no presente regulamento é da responsabilidade da 

organização do Festival 100Cenas, que decide segundo regras de equidade e bom 

senso. 

d) A organização do Festival 100Cenas disponibiliza aos concorrentes apoio científico 

(professor José Nunes), apoio técnico (professor Joaquim Rosa e alunos do CP - 

Técnico de Audiovisuais) e apoio logístico (professora Lucinda Simões e Biblioteca 

Escolar). 


