DESLOCAÇÕES PARA A ESCOLA NA CIDADE DE CASTELO BRANCO.
POR UMA MOBILIDADE MAIS SUSTENTÁVEL.

Concurso
Mapa Mental do “Caminho para a Escola”
1. Contexto
No âmbito do projecto de investigação “Deslocações para a escola na cidade de
Castelo Branco. Por uma mobilidade mais sustentável”, em desenvolvimento na
Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco, vai ser desenvolvido um concurso
designado de Mapa Mental do “Caminho para a Escola” junto dos alunos do 1º, 2º e
3º Ciclo do Ensino Básico nas escolas da cidade de Castelo Branco.

2. Objectivo
Os alunos deverão desenhar o Mapa Mental do caminho que utilizam para se
deslocarem para escola. O objectivo do concurso é compreender as relações que se
estabelecem entre modos de deslocação para a escola e a forma como é apreendido
e conhecido o meio envolvente pelas crianças e adolescentes.

3. Objecto
Cada aluno representará graficamente em esquema o itinerário que habitualmente
percorre entre casa e a escola no modo de deslocação mais frequente, assinalando
os elementos de referência que retém desse itinerário quer graficamente quer com a
ajuda de texto.

4. Regras
4.1. Podem participar todos os alunos do 1º, 2º e 3º ciclo das escolas localizadas na
cidade de Castelo Branco.
4.2. Cada aluno só poderá apresentar um único Mapa Mental.
4.3. Cada aluno só terá uma única oportunidade para desenhar o Mapa Mental sendolhe apenas fornecida uma única folha para esse efeito.
4.4. Cada Agrupamento/Escola deverá comunicar à equipa do projecto o número de
alunos que irá desenhar o Mapa Mental.
4.5. O Mapa Mental só poderá ser desenvolvido num único dia e numa única aula com
duração máxima de 90 minutos.
4.6. No final da aula o professor recolhe todos os trabalhos independentemente do
estado de cada um.
4.7. O Mapa Mental deverá mencionar na frente a identificação do concurso “Caminho
para a Escola”.
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4.8. No verso da folha deverá constar a designação da escola, o nome e nº de aluno,
turma e o ciclo a que pertence.
4.9. No verso da folha deverá constar o modo de transporte que o aluno utiliza mais
frequentemente para efectuar o caminho entre casa e a escola (a pé/bicicleta, de
carro ou de autocarro).
4.10. Só serão admitidos os trabalhos cuja identificação esteja completa nos termos
dos nºs 4.7 a 4.9.
4.11. O Mapa Mental será desenvolvido em folha de papel branco com formato A4 ou
A3.
4.12. No trabalho podem ser utilizadas diversas cores.
4.13. O aluno deverá desenhar o caminho que percorre entre a sua residência e a
escola identificado os elementos de referência que considera mais relevantes nesse
percurso.
4.14. Os elementos de referência podem ser os mais variados, desde arruamentos
edifícios, cruzamentos, rotundas, jardins, árvores, sinais de trânsito, pessoas
(familiares, amigos ou colegas, polícias, etc.) animais, etc.
4.15. As folhas a utilizar serão fornecidas pela equipa do projecto.

5. Trabalhos submetidos a concurso
5.1. Cada Agrupamento/Escola entrega à equipa do projecto os trabalhos elaborados
pelos alunos, identificando aqueles que apresenta a concurso (30 no máximo: 10
elaborados por alunos que se deslocam a pé/bicicleta, 10 por alunos que se deslocam
em autocarro e 10 por alunos que se deslocam em automóvel).
5.2. Os trabalhos que irão a concurso serão obrigatoriamente desenvolvidos por
alunos com residência na cidade de Castelo Branco.

6. Recolha dos trabalhos
6.1. Os trabalhos serão recolhidos pela equipa do projecto no Conselho Directivo de
cada Agrupamento/Escola entre o dia 18 e 21 de Abril de 2011.
6.2. Não serão recolhidos trabalhos em data posterior.

7. Prémio
7.1. Será atribuído um prémio a um aluno por cada nível de ensino no conjunto das
escolas.
7.2. Cada Agrupamento/Escola receberá um prémio de participação.
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7.3. Os prémios serão entregues no dia do seminário do projecto.

8. Júri
O júri é constituído pela equipa do projecto, por um representante da Câmara
Municipal de Castelo Branco e por um representante do Governo Civil de Castelo
Branco.

9. Dúvidas
Quaisquer dúvidas serão esclarecidas pela equipa do projecto.
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