o Autorizo expressamente o tratamento dos meus dados pessoais para efeito de comunicações

relativas a eventos, conferências, fóruns e prémios da Cofina Media, S.A. Poderá consultar a
Política de Privacidade Cofina em https://aminhaconta.xl.pt/Layers/PrivacyPolicy .

o Autorizo expressamente o tratamento dos meus dados pessoais para efeitos do presente prémio.

Formulário de Candidatura
Categoria “Escola e Floresta”
Iniciativa desenvolvida pela CELPA em associação com o Correio da Manhã e o Jornal de
Negócios, com o Patrocínio do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e
com o apoio da PwC
Prémio que distingue projetos de escolas através de trabalhos realizados por alunos que
frequentem o 10º, 11º e 12º anos, e coordenados por docentes. Projectos interturmas e com
coordenação de mais de um professor serão valorizados. O tema é “O Valor da Floresta em 3
minutos”. Os candidatos deverão apresentar projetos que visem alertar e sensibilizar os
espectadores para a importância e o valor da floresta portuguesa a nível social, ambiental e
económico. Os projetos deverão ter fundamento teórico e ser apresentados em formato vídeo
(com cerca de 3 minutos) facilmente partilhável, por exemplo, em redes sociais.
Requisitos do vídeo a apresentar:
O vídeo apresentado deverá ter no máximo 3 minutos e o seu conteúdo poderá ser
documentário, entrevista, animação, infografia, jogo, entre outros. Deverá ser publicado
numa plataforma vídeo como o YouTube ou o Vimeo, partilhado numa rede de social media,
devendo o seu link deve ser submetido na plataforma do Prémio Floresta e Sustentabilidade
até ao dia 31 de janeiro de 2019. Deverá ser acompanhado de um breve descritivo do trabalho
e dos objetivos do mesmo numa página A4 (máximo) escrita em letra Times New Roman
tamanho 14, espaço 1.5 e ter título com no máximo 10 palavras.
Principais critérios de avaliação:
Qualidade e interesse do tema abordado;
Informação e qualidade científica do conteúdo;
Originalidade e criatividade; e
Qualidade técnica do trabalho.
Ao preencher e enviar este formulário o candidato declara ter tomado conhecimento e aceitar
o Regulamento do Prémio Floresta e Sustentabilidade 2018|19, disponível em
www.premiofloresta.cmjornal.xl.pt, bem como autoriza a publicitação do trabalho e a
realização de entrevistas, vídeos e fotografias para os media que fazem a cobertura do
Prémio (Cofina ou não).
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Nota: Sempre que a resposta a determinada questão não seja possível, colocar "informação
não disponível" ou "não aplicável", consoante a situação
Informação sobre o Candidato

o Nome do estabelecimento de ensino ___________________________________________
o Tipo (Ensino Secundário Público, Ensino Secundário Privado, Ensino Tecnológico e
Profissional)___________________________________________________________________

o Professores orientadores _____________________________________________________
o Disciplina(s) dadas pelos professores___________________________________________
o Morada ____________________________________________________________________
o Região (Norte, Centro, Sul, Ilhas) _____________________________________________
o NIPC ______________________________________________________________________
o Telefone __________________________________________________________________
Informação de contacto

o Nome _____________________________________________________
o Cargo _____________________________________________________
o Telefone __________________________________________________
o Email _____________________________________________________
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Informação sobre o Projeto (vídeo)

o Título do projeto (máx. 10 palavras) ___________________________________________
o Objetivo do projeto _________________________________________________________
o Mensagem chave (máx. 50 palavras) ___________________________________________
o Informação sobre o fundamento teórico de base e fontes de informação usadas

______________________________________________________________________________

o Descrição sobre como o projeto foi desenvolvido (prazo, ferramentas usadas, apoio

técnico, apoio financeiro, parceiros…) ____________________________________________

o Outros comentários relevantes para enquadramento do projeto ____________________
o Anexar vídeo (e colocar links onde foi partilhado) _______________________________
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Alunos envolvidos no projeto
Idade

Ano escolar

Área de ensino

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Caso necessário, coloque em anexo documentos complementares à sua candidatura:
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ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE
Toda a informação presente neste questionário será tratada de forma absolutamente
confidencial.
Os dados serão analisados apenas pela PwC, como organização responsável pelo processo de
recolha e avaliação dos dados, e pelo júri. A PwC, seus representantes e o júri comprometemse expressamente com este acordo.
Apenas os nomes dos vencedores serão públicos e apenas serão revelados dados com expressa
autorização destes.
O nome de outros participantes não será divulgado.
Agradecemos a resposta a este questionário e a sua participação no Prémio Floresta e
Sustentabilidade 2018|19
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