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CONCURSO HUMANIDADES 

 
ÂMBITO 

 
 
A Comissão Nacional da UNESCO, com sede no Largo das Necessidades, 1350-215, Lisboa, 

definiu o tema HUMANIDADES para a edição do Concurso para a Rede de Escolas Associadas 

da UNESCO 2016/17, destinado aos alunos das escolas da CPLP do ensino secundário da 

Rede das Escolas Associadas da UNESCO. Este concurso é coorganizado com o Conselho 

Internacional para a Filosofia e as Ciências Humanas. 

 

O concurso é organizado, considerando: 

 A necessidade de um repensar global acerca do papel e âmbito das humanidades na 

sequência das mudanças globais que se aceleraram nos últimos anos, pretendendo-se 

que este tema contribua para o debate e para a convergência de amplas abordagens 

escolares e culturais com vista a diminuir o hiato existente entre a sociedade, as 

políticas educativas e de investigação 

 A importante contribuição das humanidades para o estabelecimento de novos valores 

humanos, em tempos de crescente globalização, que exigem maior conectividade, 

cooperação, equidade e convergência entre os povos, face a novos desafios 

económicos, financeiros, e sociais e ambientais, num quadro de reforçada diversidade 

cultural 

 A necessidade de promover uma melhor compreensão global no apoio à cooperação 

económica, social, cultural e humanitária 

 A importância de construir pontes entre os pensamentos globais e as ações locais 

 A sua posterior promoção e divulgação junto das escolas de outros países. 

 

O concurso encontra-se estruturado em seis temas principais: 

 Como os homens interagem nos territórios perante as mudanças ambientais? 

 Como são construídas as identidades e as relações interculturais? 

 Qual o significado do património cultural – âmbito, função e significado? 
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 Como se estruturam as dinâmicas de fronteiras e as migrações e como elas interagem 

com as migrações humanas? 

 História, memória e política – como as memórias e a história interagem? 

 Quais as novas funções das humanidades na nossa sociedade, na relação com as 

outras ciências e esferas de conhecimento e ação, em particular no quadro dos avanços 

tecnológicos e digitais? 

 

CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO 

 

1. Cada instituição de ensino concorrerá com seis trabalhos, que deverão ser individuais; 

2. Os trabalhos enviados a concurso devem ter como mote o tema Humanidades; 

3. Os trabalhos concorrentes serão enviados para o Gabinete de Relações Internacionais 

do Instituto Politécnico de Tomar – Estrada da Serra, 2300-313 Tomar, com a respetiva 

ficha de inscrição que também deverá ser remetida para o e-mail 

fatima.claudino@mne.pt  

 

DESTINATÁRIOS 

 

Instituições do ensino secundário da Rede das escolas associadas da UNESCO, com jovens 

até aos 18 anos, ou outras escolas e agrupamentos de escolas que decidam encetar um 

processo de candidatura à Rede 

 

 

1) CATEGORIAS:  

 

O concurso contempla a seguinte categoria e tema: 

 

Categoria – Ensino Secundário  

Tema – Humanidades  

 

2) APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

 São aceites 6 trabalhos por escola; 

mailto:fatima.claudino@mne.pt


                                                                           

3 

 

 Todos os trabalhos devem ser inéditos; 

  São aceites trabalhos no domínio da produção escrita, desenho, pastel, pintura e 

fotografia; 

 Serão também considerados os trabalhos das escolas que entretanto submetam a sua 

candidatura a escola associada da UNESCO; 

 Os textos não devem ultrapassar uma folha A4; 

 As fotos devem ser inéditas, impressas em papel fotográfico e montadas em suporte de 

cartolina preta, e devem ser numeradas. 

 
 

3) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

 Qualidade da ideia apresentada; 

 Capacidade de expressão; 

 Originalidade e criatividade da composição gráfica; 

 Exploração plástica dos materiais; 

 Adequação ao objetivo do concurso. 

 

4) JÚRI 

 

 O júri terá um número ímpar de elementos e todos os trabalhos serão submetidos à sua 

apreciação; 

 A decisão do júri é irrevogável, não havendo lugar a qualquer tipo de recurso ou 

reclamação; 

 
Depois de a decisão ser conhecida pelos autores dos trabalhos premiados e suas escolas, será 

a mesma divulgada e transmitida à Coordenação Internacional da Rede das Escolas Associadas 

da UNESCO.  

 

5) PRÉMIOS 

 O trabalho vencedor do concurso será apresentado na Conferência Mundial das 

Humanidades, em Liège, entre 6 e 12 de agosto de 2017 
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 Todos os concorrentes receberão um certificado de participação 

 Todas as escolas concorrentes receberão um certificado de participação 

 Prevê-se que os trabalhos participantes farão parte de uma exposição final que circulará 

pela Rede das escolas associadas da UNESCO, bibliotecas e outras instituições, sendo 

igualmente divulgados em plataformas digitais internacionais, no âmbito do CIPSH. 

 

6) CALENDÁRIO 

 

 Lançamento: 11 de outubro de 2016 

 Prazo de entrega dos trabalhos: 1 de março de 2017 

 Entrega pública dos Prémios em cerimónia a organizar para o efeito, em data e local a 

designar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


