Pré-seleção do concurso “Eu sou Europeu” 2018/2019
Regulamento
1. DESIGNAÇÃO
O concurso "Eu sou Europeu" é uma iniciativa da Representação da Comissão Europeia em Portugal (RCE), integrado
nas atividades do Espaço Europa (EE), e consiste numa avaliação dos conhecimentos sobre temas relevantes da União
Europeia (UE).
Durante o mês de novembro, decorrerão sessões de esclarecimento e preparação na Biblioteca Escolar para todos os
alunos interessados na participação neste concurso, em calendário a afixar.
2. OBJETIVO
A prova de pré-seleção, visa avaliar o nível de conhecimentos dos alunos sobre: história da UE, símbolos europeus,
alargamentos da UE (nomeadamente a adesão de Portugal), papel e funcionamento das instituições, valores,
princípios e direitos dos cidadãos europeus.
3. ELEGIBILIDADE
A prova é efetuada apenas por alunos do 3º ciclo do Ensino Básico com idade mínima de 13 anos a completar até
31/12/2018.
4. ORGANIZAÇÃO
A prova de pré-seleção consiste numa avaliação através de questionários de 30 perguntas de escolha múltipla e uma
pergunta de resposta aberta, dirigidas a cada aluno. A cada resposta correta, às perguntas de escolha múltipla, será
atribuído 1 ponto, num máximo de 30 por questionário. O tempo de resposta total está limitado a 40 minutos. A
classificação do aluno resultará do número total de respostas certas em relação ao número total de questões de
escolha múltipla colocadas.
Em caso de empate, será tomada em consideração a resposta à questão aberta colocada. Na classificação geral, os
alunos serão ordenados por ordem decrescente de mérito, em função dos critérios especificados nos parágrafos
anteriores
5. PARTICIPAÇÃO E DIVULGAÇÃO
A prova de pré-seleção decorrerá no dia 11 de dezembro 2018, das 10:20h às 11:10. Para participar o aluno terá de
inscrever-se na Biblioteca Escolar. Os resultados serão divulgados na primeira semana do 2.º período, do presente ano
letivo.
6. JÚRI
Integram o júri professores da disciplina de História e de Geografia do 3º ciclo e a coordenadora das Bibliotecas
Escolares do Agrupamento de Escolas Dr. Flávio Gonçalves. Compete-lhes supervisionar o desenvolvimento do
concurso em todas as fases e é soberano nas suas decisões, das quais não haverá recurso.
7. PRÉMIO
Ao aluno será dada a oportunidade de visitar o Espaço Europa em Lisboa, participar no concurso “Eu sou Europeu”,
através da realização de uma prova final no dia 29 de abril, nesse mesmo espaço, e visitar Bruxelas, caso a escola vença
o concurso.
O apoio à deslocação será da responsabilidade da Escola Básica Dr. Flávio Gonçalves.
8. OMISSÕES
Qualquer dúvida ou omissão será avaliada pelo júri. As decisões do júri relativas ao concurso serão consideradas finais
e não são sujeitas a apelo.
Póvoa de Varzim, 12 de outubro de 2018

