1º Encontro de Jovens
Investigadores de Leiria, no CIA
(concurso com prémios)

Fizeste alguma atividade investigativa, científica ou laboratorial que queiras dar a
conhecer aos teus colegas mais novos?
Realizaste algum projeto investigativo que queiras divulgar?
Inventaste algum jogo ou atividade que explore competências mentais?
A vereação da Câmara Municipal de Leiria, em parceria com a nossa escola, está a organizar um
encontro de alunos investigadores da ESFRL, de qualquer curso e nível de ensino. Este encontro
será feito sob a forma de uma exposição de trabalhos investigativos que serão avaliados por um júri,
resultando daí prémios e menções honrosas aos melhores projetos. É um concurso que visa divulgar
investigações sérias realizadas pelos alunos da ESFRL, de uma forma criativa, alegre e interativa.
A montagem dos projetos inicia às 9H de 28 de abril. Estarão expostos desde o dia 4 de maio (dia da
ESFRL) até 11 de maio, no CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL, junto ao Moinho do Papel.
Podes concorrer com uma investigação tua apenas ou integrada numa equipa de 2 a 5 elementos.
Deves preparar uma atividade para apresentar (leva todos os materiais que achares importantes),
acompanhada por um suporte informativo que pode ter os seguintes formatos:
- um powerpoint com cerca de 10 slides
- um pequeno prezi
- um poster (que podes imprimir junto da professora Ana Ganhão, nas salas de artes)
- um filme até 6 minutos
- uma banda desenhada
- um folheto informativo
Os suportes informativos devem conter:
- o título do projeto investigativo
- o problema que pretende responder
- o contexto teórico do problema ou da investigação, onde explicitas a sua relevância
- o método investigativo utilizado
- a síntese do projeto, onde discutes alguns tópicos chave e concluis sobre o que de mais importante se
pode aprender com a investigação que fizeste
- bibliografia e agradecimentos

Prémios alcançados em concursos escolares regionais, nacionais ou
internacionais valorizam o teu currículo académico, na Europa!
INSCREVE-TE NA PORTARIA, ATÉ AO DIA 3 DE ABRIL!
VALORIZA O TEU CURRÍCULO!

DIVERTE-TE!

