Orientações à submissão da Manifestação de interesse
e da Candidatura de Alunos ou Grupos de Alunos

FORMULÁRIO MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE ALUNOS

No âmbito da candidatura de Alunos ou Equipas de Alunos ao Prémio 'Portugal, País
de Excelência em Engenharia' numa primeira fase é solicitada a submissão de uma
manifestação de interesse em concorrer ao Prémio através do preenchimento da
informação abaixo solicitada relativa à identificação do Aluno ou Grupo de Alunos
candidato, do Professor ou Grupo de Professores que o ou os acompanha, e à
apresentação sucinta do projecto e / ou produto a desenvolver até final do ano lectivo.

No momento da submissão de candidatura poderá actualizar ou corrigir a informação
aqui submetida.

1. Identificação de Escola ou Agrupamento Escolar
Designação da Escola ou Agrupamento Escolar:
Morada:
N.º / Lote:
Código Postal:
Localidade:
Distrito:
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2. Identificação de Aluno(s)
Nome completo (Aluno 1):
Sexo (Aluno 1): [Feminino] [Masculino]
N.º de B.I. ou Cartão de Cidadão (Aluno 1):
Ano de escolaridade (Aluno 1): [7.º ano] [8.º ano] [9.º ano]

Inserir informação referente a cada um dos alunos envolvidos no projecto num máximo
de 15 alunos.

3. Identificação de Professor(es)
Nome completo (Professor 1):
Sexo (Professor 1): [Feminino] [Masculino]
N.º de B.I. ou Cartão de Cidadão (Professor 1):
Disciplina (aula experimental / laboratorial) ou outro espaço de ensino e
aprendizagem, tal como um Clube de Ciência ou de Robótica, que lecciona / da sua
responsabilidade, em que o projecto e / ou produto a concurso será desenvolvido
(Professor 1):

Inserir informação referente a cada um dos professores envolvidos no projecto num
máximo de 5 professores.

4. Identificação de Projecto
4.1. Designação do Projecto:
4.2. Apresentação sucinta do projecto e / ou produto a concurso a desenvolver:

5. Dados de contacto
Pessoa de contacto:
E-mail de contacto:
Telefone de contacto:
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FORMULÁRIO CANDIDATURA ALUNOS

A candidatura de Alunos ou Equipas de Alunos ao Prémio 'Portugal, País de
Excelência em Engenharia' será submetida através do preenchimento da informação
abaixo solicitada.

0. Validação de informação submetida na Pré-inscrição
A informação submetida aquando a pré-inscrição realizada sofreu alterações?
[Sim] [Não]
Se sim, indique quais as alterações sofridas e os seus motivos:

1. Âmbito do desenvolvimento do projecto e / ou produto
1.1. Disciplina(s) ou actividade(s) de aprendizagem equiparável(eis) no âmbito da(s)
qual(quais) foi desenvolvido o projecto e / ou produto apresentado a concurso:

2. Descrição do projecto e / ou do produto desenvolvido e do protótipo
construído (caso exista)
2.1. A candidatura agora apresentada diz respeito a:
[Um projecto] [Um projecto e respectivo produto]
2.2. Descrição do projecto e / ou produto desenvolvido, do tempo que demorou a
desenvolver e por que fases passou esse desenvolvimento, bem como a identificação
de quem (com descrição do contributo de cada elemento) o desenvolveu:
2.3. Avaliação da eficácia do projecto e / ou produto a concurso, relativamente ao
propósito para que foi desenvolvido:
2.4. O projecto e / ou produto resolve um problema real? [Sim] [Não]
[Sim]
2.5. Qual o problema real identificado que o projecto e / ou produto tenta
resolver?
2.6. De que forma o projecto e / ou produto resolve esse problema?
[Não]
2.7. O que é possível fazer com este projecto e / ou produto:
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2.8. Foi construído / desenvolvido um protótipo: [Sim] [Não]
[Sim]
2.9. Descrição do protótipo, do modo como funciona, e avaliação da sua
eficácia na resolução do problema ou do propósito para que foi
desenvolvido:
2.10. Quanto tempo demorou a desenvolver o protótipo e quais as fases de
desenvolvimento:
2.11. Como e por quem (com descrição do contributo de cada elemento)
foi desenvolvido o protótipo:

3. Parcerias no desenvolvimento do projecto e / ou produto
3.1. O desenvolvimento do projecto e / ou produto envolveu a colaboração de outras
entidades, nomeadamente empresas da área tecnológica: [Sim] [Não]
[Sim]
3.1. Quais as entidades com que colaboraram:
3.2. Quais os motivos de colaboração com cada entidade:
3.3. Descrição do contributo de cada entidade no desenvolvimento do
projecto e / ou produto a concurso:

4. Upload de ficheiros relativos ao projecto e / ou produto desenvolvido
No caso de existir um protótipo incluir também o próprio protótipo em acção na
resolução do problema ou do propósito para que foi desenvolvido.
Poderão ser adicionados ficheiros tais como imagens, esquemas e vídeos.

5. Evidências de trabalho desenvolvido no âmbito do processo de ensino
e de aprendizagem, ao longo do ano lectivo
Upload de ficheiro "Certificação da veracidade da informação" preenchido e assinado
conjuntamente pelo(s) Aluno(s) e pelo(s) Professor(es) envolvidos e pela Direcção da
Escola ou Agrupamento Escolar, certificando a veracidade das informações prestadas,
nomeadamente que os alunos frequentaram a Escola ou Agrupamento Escolar em
que decorreu o processo de ensino e de aprendizagem, certificando que aquele Aluno
ou aqueles Alunos foi ou foram efectivamente acompanhados por aquele Professor ou
aqueles Professores, durante as actividades lectivas ou equiparáveis desenvolvidas ao
longo do ano escolar.
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