
 

 

APRESENTAÇÃO 

O concurso “LabCasa” é uma iniciativa promovida pelo Clube Ciência Viva aePA em parceria 
com o ITQB NOVA (Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier da 
Universidade NOVA de Lisboa) e a Câmara Municipal de Oeiras (Oeiras Valley). 

Tem como principais objetivos estimular e divulgar o conhecimento em ciência, premiar a 
criatividade e desenvolver as competências investigativas nas diversas áreas da Ciência. 

 

PARTICIPANTES  

O concurso “LabCasa” é dirigido aos alunos dos 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do 

Ensino Secundário que estudem no Agrupamento de escolas de Paço de Arcos. Os alunos 

apenas poderão participar individualmente. 

FORMATO DE PARTICIPAÇÃO  

Sabes observar? Sabes registar? Consegues explicar porquê? 

Abres a porta! Tomas banho! Vês a tua imagem no espelho! Observas a maçã podre! 
Colocas o copo de iogurte no caixote de metal! 
 

ESTÁS CURIOSO? PRONTO PARA PARTICIPAR? 

Começa por observar, filma o que observas, analisa e explica porquê…. Queres uma 
ajuda… Vê o nosss vídeo (linK - Apresentação do concurso LabCasa - YouTube) 

FORMATO PÚBLICO ALVO CARACTERÍSTICAS 

VÍDEO Alunos do 1º ciclo do 
ensino básico ao ensino 
secundário 

LÍNGUA: Vídeo deve ser feito em português 

DURAÇÃO MÁXIMA: 120 segundos 

FORMATOS DE VÍDEO aceites: MPEG4, MOV 
e AVI, com tamanho máximo de 50Mb 

Os vídeos que contenham linguagem ou imagens inapropriadas, ofensivas ou material censurável 

serão eliminados. O vídeo não deve incluir quaisquer logotipos. 

https://www.youtube.com/watch?v=6FMS2KhRlD4


 

FORMATO DE SUBMISSÃO DO PROJETO  

Os projetos propostos ao concurso “LabCasa” têm de ser submetidos até às 23h59 do dia 
9 de abril de 2021. De forma a que não seja excluído qualquer projeto por entrega após a 
hora definida, recomenda-se a entrada na plataforma de submissão (LabCasa | Clube Ciências 

(wixsite.com)) até às 23h30. Para o projeto ser considerado para o concurso, é obrigatória a 
resposta atenta e coerente ao breve questionário apresentado no momento de submissão 
do projeto: 
(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eY7XCtsgR0G4IunBL0mwq86phe
Lb3DVLq3ie8MlrEDBUMzI3MURZV1o5NkZXSTlWVFRDOVFKV1JGMi4u).  
No questionário, os alunos e os pais ou responsáveis legais – no caso de projetos de alunos 
menores de idade – devem declarar (1) que leram e concordam que não seja utilizado 
nenhum material com direitos de autor ou, se esses direitos foram obtidos, (2) que 
autorizam a submissão e apresentação de vídeos (pelos meios e canais previamente 
descritos) que incluam imagens com menores e (3) que concedem direitos de uso / edição 
do vídeo ao Clube de Ciência Viva aePA. 

A confidencialidade dos dados será mantida, com base no Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses 
dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). 

 

PRAZOS  

24 de fevereiro de 2021 – Data de início do concurso 

9 de abril de 2021 – Data limite de submissão ou publicação do projeto 

17 de maio de 2021 – Anúncio dos vencedores 

Os projetos vencedores serão anunciados até ao dia 17 e maio de 2021 através da página da 
Escola, site do Clube. 

Os projetos vencedores – e outros eventualmente selecionados – ficarão disponíveis no site 
do Clube de Ciência, ITQB NOVA e nas suas redes sociais, bem como no Portal de Educação 
da Câmara Municipal de Oeiras. 

 

 

 

 

 

https://clubecienciaeslfb.wixsite.com/clube/labcasa
https://clubecienciaeslfb.wixsite.com/clube/labcasa
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eY7XCtsgR0G4IunBL0mwq86pheLb3DVLq3ie8MlrEDBUMzI3MURZV1o5NkZXSTlWVFRDOVFKV1JGMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eY7XCtsgR0G4IunBL0mwq86pheLb3DVLq3ie8MlrEDBUMzI3MURZV1o5NkZXSTlWVFRDOVFKV1JGMi4u


 

PROPRIEDADE DOS PROJETOS  

Ao enviar o vídeo, os participantes concedem ao Clube de Ciência Viva aePA uma licença livre 

de direitos de autor para copiar, distribuir, exibir e executar publicamente, por outra forma, 

autorizar a que outros o possam usar para qualquer propósito educacional em Portugal e em 

qualquer meio de comunicação. 

 

ELEGIBILIDADE DO PROJ ETO A CONCURSO  

O projeto deve cumprir todas as condições mencionadas no presente regulamento, incluindo 

adequação ao tema, formato, duração máxima e envio de todo o material dentro dos prazos 

estabelecidos. 

O projeto não deve conter material obsceno, ofensivo, inapropriado ou censurável e não deve 

infringir os direitos de privacidade, direitos de autor, marcas comerciais ou direitos de 

propriedade intelectual de qualquer pessoa ou organização. 

Os alunos não devem usar nenhum material ou elemento no vídeo que esteja sujeito aos 

direitos de um terceiro (por exemplo, excertos de outros filmes, imagens, áudio, música), a 

menos que seja obtida permissão antes da submissão do vídeo. Se o vídeo incluir imagens de 

menores, os alunos devem obter o consentimento necessário dos pais ou responsáveis legais. 

Somente os projetos submetidos após uma atenta e cuidada resposta ao questionário, serão 

considerados elegíveis. Cada aluno só poderá efetuar a submissão de um projeto a uma 

categoria de participação. No caso de serem feitas mais submissões, só a primeira será 

considerada como elegível a concurso. 

O Clube reserva-se o direito, em qualquer momento durante o concurso, de remover ou 

desqualificar qualquer projeto que não cumpra os requisitos e condições estabelecidos neste 

documento. Ao entrar no concurso, os participantes concordam que o Clube ou qualquer um 

dos beneficiários individuais do projeto não será responsável por quaisquer reclamações, 

custos, responsabilidades, danos, despesas e perdas decorrentes: (1) do uso do filme pelo 

Clube; (2) da participação do concorrente neste concurso. 

 

 

 

 



 

SELEÇÃO DOS PROJETOS VENCEDORES  

Serão designados vencedores por ano de ensino em que o aluno se encontra, de forma a 

manter a devida justiça do concurso. 

A seleção será efetuada por um júri designado pelo Clube de Ciência aePA. Das decisões do 

júri não haverá lugar a recurso. 

Será selecionado um projeto em cada uma das seguintes categorias: 

1. Vídeo de aluno/a do 1º ano do 1º ciclo do ensino básico; 

2. Vídeo de aluno/a do 2º ano do 1º ciclo do ensino básico; 

3. Vídeo de aluno/a do 3º ano do 1º ciclo do ensino básico; 

4. Vídeo de aluno/a do 4º ano do 1º ciclo do ensino básico; 

5. Vídeo de aluno/a do 5º ano do 2º ciclo do ensino básico; 

6. Vídeo de aluno/a do 6º ano do 2º ciclo do ensino básico; 

7. Vídeo de aluno/a do 7º ano do 3º ciclo do ensino básico; 

8. Vídeo de aluno/a do 8º ano do 3º ciclo do ensino básico; 

9. Vídeo de aluno/a do 9º ano do 3º ciclo do ensino básico; 

10. Vídeo de aluno/a do 10º ano do ensino secundário; 

11. Vídeo de aluno/a do 11º ano do ensino secundário; 

12. Vídeo de aluno/a do 12º ano do ensino secundário; 

 

CONSTITUIÇÃO DO JURI   

O júri será designado pelo Clube Ciência Viva aePA. 

Os projetos a concurso serão apreciados de acordo com os seguintes critérios: Científico, 

Artístico e Técnico, com notas de avaliação de 1 a 10 pontos.  
 

PRÉMIOS  

 Prémio por categoria: patrocinado pelo Clube Ciência aePA, 30 euros em cartão FNAC; 
patrocinado pelo ITQB NOVA - Kit ITQB NOVA e divulgação dos vídeos premiados numa 
edição especial da webséria “Cientistas em Casa”; patrocinado pela CMO- 1 Kit Oeiras Valley, 

composto por merchandising Oeiras Valley. 
 

 



 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelos elementos constituintes 

do Júri. 

  

 


