AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DANIEL SAMPAIO

Guião de Candidatura ao processo de seleção de alunos para um encontro E+
1. Esta candidatura destina-se a um processo de seleção de alunos para participação num encontro da parceria
Scientify Erasmus+;
2. Podem candidatar-se todos os alunos do Ensino Secundário da área de Ciências e Tecnologias;
3. Para apresentarem a candidatura, os alunos, após consulta aos seus EE, deverão preencher um formulário
online (disponível aqui) onde se identifiquem e apresentem o plano da apresentação com que se pretendem candidatar,
até ao dia 17 de dezembro de 2021;
4. Essa apresentação, através da qual serão selecionados 4 alunos para participarem no encontro em Eutin,
Alemanha, em março de 2022, consistirá numa exposição oral em inglês (acompanhada de excertos do filme, PPT ou
de quaisquer materiais que os alunos achem que a possa enriquecer), deverá ser realizada nos seguintes moldes:
● Os alunos devem escolher um filme de ficção (científica ou não), cujo enredo (ou partes dele) possa ser
abordado/explorado com recurso a, pelo menos, duas das seguintes ciências/disciplinas:
matemática, física, química e biologia.
● Devem selecionar cenas do filme escolhido, num máximo de 3, em que expliquem os eventos/cenas
observados à luz da ciência – seja formulando questões sobre a sua viabilidade no mundo real, ou
explicando cientificamente o evento/cena selecionado.
● A apresentação deverá incluir uma pequena sinopse do filme e terá a duração máxima de 10 minutos
(incluindo os eventuais excertos do filme).

5. As apresentações serão avaliadas pelos cinco professores da equipa, com base em critérios de capacidade de
comunicação, fluência em inglês, criatividade, rigor e relevância científica.
6. O processo de apresentação e seleção decorrerá no dia 12 de janeiro de 2022, da parte da tarde, em horário a
definir. Em caso de necessidade, as apresentações poderão estender-se à tarde do fia seguinte.
7. A participação dos alunos no encontro implicará a assinatura, por parte dos EE, de um Termo de Aceitação
e estará sujeita a eventuais condições sanitárias, no quadro pandémico do momento em que ocorrerá,
impostas pelas autoridades ou requeridas pela escola anfitriã.
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