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10º Concurso Escolar
Museu Nacional da Imprensa

Tema 2006 / 2007

MORADA
Estrada Nacional 108, nº206
4300-316 Porto (junto à Ponte do Freixo)
TELEFONES 22 530 49 66 / 22 530 06 48
FAX 22 530 10 71
E-MAIL museuimprensa@mail.telepac.pt

MUSEU VIRTUAL DA IMPRENSA
www.imultimedia.pt/museuvirtpress

MUSEU VIRTUAL DO CARTOON
www.cartoonvirtualmuseum.org

GALERIA VIRTUAL DA CENSURA
www.imultimedia.pt/galeriavirtualdacensura

GALERIA VIRTUAL “CARTOONS 9/11”
www.imultimedia.pt/cartoons-9/11

HORÁRIO
Aberto todos os dias,
incluindo Domingos e Feriados,
entre as 15h e as 20h.
Durante a semana, abre também
entre as 10h30 e as 12h30,
para grupos com marcação prévia.

INGRESSO
Visita Individual:
- Público-Geral 2 euros
- Estudantes e Reformados 1 euro
Visita em Grupo:
- Alunos 1 euro
- Professores GrátisORGANIZAÇÃO

MUSEU NACIONAL
DA IMPRENSA

=
10º Concurso Escolar
Museu Nacional da Imprensa



1. Os DIREITOS HUMANOS constituem um tema oportuno
para debates no âmbito escolar. Por isso foram escolhidos
para desafio à participação no 10º CONCURSO ESCOLAR
MUSEU NACIONAL DA IMPRENSA. A partir da análise
da Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948),
pretende-se promover uma reflexão sobre a sociedade
actual e as várias perspectivas respeitantes à problemática
dos Direitos Humanos. Temas como a pena de morte,
a violência doméstica, a discriminação religiosa e sexual
e o racismo, entre muitos outros, têm tanto de actuais como
de motivadores, para a realização de trabalhos diversificados
no âmbito deste concurso.

2. O concurso é de âmbito nacional e destina-se a todas
as escolas integradas no Ensino Básico (1º, 2º e 3º ciclo),
Secundário e Universidades, públicas e privadas.

3. O concurso visa essencialmente os seguintes objectivos:
a) Associar-se aos propósitos universais de defesa
da justiça e dignidade humanas.
b) Sensibilizar os jovens para a compreensão
e o respeito pelos direitos individuais e colectivos.
c) Explorar possíveis soluções para debelar
os problemas de injustiça social, através de acções
esclarecidas e não-violentas.
d) Reforçar as potencialidades criativas e o espírito
crítico.
e) Activar as capacidades de expressão, através
da escrita, das artes plásticas, do audiovisual
e das linguagens interactivas.
f) Motivar os jovens para o trabalho de grupo
e para a análise do meio onde estão inseridos.

4. Os concorrentes podem ser escolas, turmas ou alunos
individualmente.

5. Os trabalhos podem ser apresentados em qualquer
suporte, desde o papel ao CD-Rom, e só serão devolvidos
a quem os levantar, na sede do Museu, até 60 dias após
a entrega dos prémios, caso não sejam premiados.
6. Cada trabalho deverá ser apresentado em triplicado,
devendo cada exemplar ser acompanhado da ficha
identificativa em anexo.

7. Os trabalhos concorrentes deverão ser entregues
até 30 de Abril de 2007, às 18 horas (conta a data
de emissão do correio), na sede do MUSEU NACIONAL
DA IMPRENSA, situada na Estrada Nacional 108, nº 206,
4300-316 Porto.

8. Os prémios são constituídos por viagens, "software"
educativo, livros e assinaturas de jornais, sendo instituídas
quatro categorias, de acordo com o grau de ensino
da escola de que o trabalho provém, a saber:

a) 1º Ciclo;
b) 2º e 3º Ciclos;
c) Secundário;
d) Superior.

9. O júri terá um número ímpar de membros e será
constituído por representantes do Ministério da Educação,
da UNESCO, do "Público na Escola" e do Museu Nacional
da Imprensa podendo, eventualmente, incluir representantes
de outras instituições ligadas ao tema.

10. As decisões do júri são irrevogáveis, não podendo ficar
sujeitas a qualquer tipo de recurso ou reclamação.

11. Os trabalhos premiados ficarão na posse do Museu
que poderá utilizá-los nas suas actividades, sem fins
lucrativos, não cabendo aos autores qualquer reclamação
de direitos. Caso sejam utilizados com fins lucrativos,
a repartição de direitos será feita em partes iguais, entre
o(s) autor(es) e o Museu Nacional da Imprensa.

12. A entrega dos prémios será feita em cerimónia pública
a organizar para o efeito.

10º Concurso Escolar
Museu Nacional da Imprensa

REGULAMENTO
Tema 2006 / 2007
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|__________________________________________________________________________________________
Estabelecimento de Ensino

|__________________________________________________________________________________________
Morada

|_________________________________|____________________|____________________________________
Telefone E-mail

|__________________________________________________________________________________________
Nomes dos Alunos

______________________________________________________|________________________|________
                                                                                                             Ano de Escolaridade Turma

|_________________________________|____________________|____________________________________
Professor Responsável Telefone E-mail
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