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Regulamento 

Concurso de PINS 

 

Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior 

 

 

I. Sobre o concurso 

1. O Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior promove um concurso de 

propostas de PINS sobre o Mar com os seguintes objetivos: 

• Promover a curiosidade científica; 

• Tomar consciência da importância do mar na sociedade atual; 

• Suscitar a articulação entre os vários ramos da Ciência. 

2. As propostas de PIN deverão estar subordinadas ao seguinte tema: Mar à Vista. Os 

trabalhos apresentados poderão ser multidisciplinares. 

3. O concurso decorre até ao dia 26 de março e destina-se a alunos do 3º ciclo dos 

agrupamentos de escolas do distrito de Viana do Castelo.  

4. Todos os projetos recebidos serão materializados num PIN e ficarão expostos na 

Escola Secundária de Santa Maria Maior. 

5. Será atribuído um prémio aos 3 PINS selecionados pelo júri do concurso. 

6. Os vencedores serão anunciados durante o 3º período letivo na página web e na 

página do facebook do Agrupamento. 

 

https://www.esmaior.pt/
https://www.facebook.com/MAIOR-Agrupamento-de-Escolas-860839194004640/?ref=hl


 
 

II. Condições e formas de participação 

1. Cada participante/equipa deve ler, concordar e respeitar as condições do 

regulamento do concurso e as regras estabelecidas. 

2. Os alunos poderão participar individualmente ou em equipas constituídas no 

máximo por três elementos. 

3. Os trabalhos enviados deverão obrigatoriamente conter a seguintes informações:  

• nome completo, número, turma e escola frequentada pelo(s) autor(es); 

• projeto utilizando a base para maquete disponibilizada na última página deste 

regulamento; 

• breve memória descritiva.  

4. Cada agrupamento de escolas poderá participar com um máximo de 15 propostas.  

5. Os trabalhos têm de ser enviados para concursopin@gmail.com. Cada projeto deve 

ser enviado em ficheiro próprio. Todos os trabalhos enviados fora da data estabelecida 

não serão considerados pelo júri. 

6. Os PINS que o júri entender que não se enquadram nos temas propostos e que não 

respeitam as regras estabelecidas serão desclassificados. 

7. Não há lugar a recurso das decisões do júri. 

8. O Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior não se responsabilizará por 

quaisquer despesas relacionadas com a participação de alunos/equipas neste concurso. 

9. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo júri. 

 

III. Direitos de autor 

1. O participante/equipa deve ser o legítimo autor do trabalho enviado, não violando 

os direitos de qualquer outra pessoa. 

2. Ao participar no concurso, cada participante/equipa concede aos organizadores 

licença para reproduzir, publicar, comunicar ao público por qualquer meio e exibir o 

seu PIN em todos os meios de comunicação. 
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Maquete  

Concurso de PINS  Mar à Vista 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memória descritiva 

 

 

 

 


