Regulamento
A Direcção Regional de Educação do Centro (DREC), em parceria com a Equipa de Recursos e Tecnologias na
Escola/Plano Tecnológico da Educação (ERTE/PTE) e com o apoio da Microsoft, PT Fundação, Cisco Systems e
Ludomedia, irá levar a efeito a 2.ª edição do concurso “Gigabyte Seguro: Navega em segurança à tua maneira!”.
Nesta edição, as participações estão abertas aos alunos de todo o país. O registo das participações decorrerá até 24
de Março de 2011.
1. Âmbito e Objectivos
O concurso insere-se na vertente regional de desenvolvimento e apoio ao projecto SeguraNet e pretende fomentar a
discussão e implementação de práticas seguras na utilização da Internet, sensibilizando os alunos para os desafios e
riscos inerentes à navegação na rede. Os alunos participantes deverão desenvolver trabalhos originais de
sensibilização, voltados para a sua própria faixa etária, mostrando a forma como utilizam a Internet em segurança e os
comportamentos correctos a adoptar em situações de risco.
2. Destinatários
O concurso destina-se a todos os alunos dos ensinos básico e secundário de todas as escolas do país.
3. Como participar
3.1. Os trabalhos deverão ser desenvolvidos por equipas de alunos, respeitando o número de elementos em cada
escalão:
1.º Escalão, 1.º ciclo do Ensino Básico (entre 4 e 25 alunos por equipa);
2.º Escalão, 2.º ciclo do Ensino Básico (entre 3 a 5 alunos por equipa);
3.º Escalão, 3.º ciclo do Ensino Básico (entre 3 a 5 alunos por equipa);
4.º Escalão, Ensino Secundário (entre 3 a 5 alunos por equipa).
Cada equipa pode participar apenas com um trabalho e cada aluno só pode fazer parte de uma equipa. As equipas
devem ter o acompanhamento e supervisão de um professor, que por sua vez pode acompanhar um número ilimitado
de equipas.

3.2. Cada equipa deve publicar os seus trabalhos na Internet, num local que garanta e possibilite a partilha com outros
utilizadores da rede (ex. blogue, página electrónica da escola, serviço de alojamento de ficheiros, etc.). O professor
supervisor deverá enviar ao júri a ligação para o trabalho através de mensagem para o endereço
gigabyteseguro@gmail.com. Nessa mensagem terá de indicar ainda, e pela seguinte ordem, estes elementos:
- Nome do trabalho;
- Nome da equipa e turma;
- Nomes dos alunos envolvidos;
- Agrupamento, Estabelecimento de Ensino/Escola;
- Professor supervisor.
Os trabalhos que não refiram todos estes elementos ou que não respeitem esta forma de publicação serão excluídos.

4. Natureza e formato dos trabalhos
4.1. O concurso pretende promover a criatividade nas diferentes formas de abordar o tema da segurança na Internet.
Os trabalhos deverão ser originais e poderão conter texto, fotos, imagens, vídeos, animações, etc. Deverão abordar
desafios e riscos de utilização da Internet e as diferentes formas de agir em segurança. O conteúdo deve estar
adequado à faixa etária dos próprios participantes. Terão ser respeitados os direitos de autor e haver especial
preocupação na utilização da imagem dos alunos, sendo da responsabilidade dos professores supervisores garantir
estes aspectos.

4.2. Os trabalhos apresentados deverão respeitar um dos três formatos possíveis:
- Vídeo;
- Apresentações multimédia com duração programada;
- Animações multimédia (Silverlight, Flash, etc.).

4.3. Qualquer que seja o formato escolhido, cada trabalho não poderá exceder a duração de 3 minutos. Não são
admitidos trabalhos enviados por correio electrónico, em papel, em CD ou em formato digital diferente dos indicados.
5. Critérios de apreciação
Os trabalhos serão apreciados tendo em consideração três critérios fundamentais:
- Criatividade e originalidade;
- Adequação à faixa etária dos alunos;
- Impacto para a adopção de comportamentos seguros e responsáveis na utilização do computador e da Internet.
6. Júri
O júri será constituído pela Equipa SeguraNet do Ministério da Educação.
7. Prémios
Para cada escalão de participação serão atribuídos dois prémios. Pelo menos um destes prémios será
obrigatoriamente atribuído a uma equipa de alunos de uma escola abrangida pela área geográfica da DREC.
1.º Escalão
Diploma de participação e material escolar/informático SeguraNet (para cada um dos alunos premiados)
Para a turma dos alunos vencedores
*Uma licença do programa educativo SERE (http://www.ludomedia.pt/sere/sabias.php)
*Uma câmara Flip (www.theflip.com)
**Uma visita de estudo à sede da Microsoft Portugal (Tagus Park), com atribuição de material promocional da empresa

2.º Escalão – Prémios por equipa
Diploma de participação e material escolar/informático SeguraNet (para cada um dos alunos premiados)
Para a turma dos alunos vencedores
**Uma
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à
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3.º Escalão – Prémios por equipa
Diploma de participação e material escolar/informático SeguraNet (para cada um dos alunos premiados)

da

Para a turma dos alunos vencedores
**Uma visita de estudo à sede da Microsoft Portugal (Tagus Park), com atribuição de material promocional da empresa
e visita ao Museu das Comunicações (http://www.fpc.pt/FPCWeb/displayconteudo.do2?numero=21857), com
atribuição de material promocional da Fundação PT

4.º Escalão – Prémios por equipa
Diploma de participação e material escolar/informático SeguraNet
Para a turma dos alunos vencedores
**Uma visita de estudo à sede da PT Inovação (Aveiro), com atribuição de material promocional da Fundação PT
*Prémios que deverão ser recebidos no Evento Regional SeguraNet. Na impossibilidade da escola/equipa se fazer representar, os
prémios poderão ser levantados posteriormente na sede da Direcção Regional de Educação do Centro.
**Atempadamente serão anunciadas as datas e horários das visitas de estudo em www.drec.min-edu.pt. Caberá à cada escola
agilizar os procedimentos que assegurem o transporte e alimentação durante as mesmas e no Evento Regional SeguraNet. Poderá
haver necessidade de ajustar alguns dos locais das visitas, em função da disponibilidade das empresas.

8. Evento Regional SeguraNet
Para além da entrega de alguns prémios do concurso “Gigabyte Seguro: Navega em segurança à tua maneira!”,
neste evento serão entregues os prémios SeguraNet às escolas que obtiverem o número mínimo de pontos previstos
no regulamento dos Desafios (http://www.seguranet.pt/index.php?action=file&id=201&module=repositorymodule).
Neste evento, os parceiros envolvidos no concurso poderão estar presentes, de modo a divulgar as suas iniciativas.
9. Calendário
Até 24 de Março de 2011 – realização e publicação dos trabalhos
Até 5 de Abril de 2011 – apreciação dos trabalhos e decisão do júri
7 de Abril – divulgação dos vencedores no sítio da Internet da Direcção Regional de Educação do Centro
Durante o mês de Maio/início de Junho – Visitas de estudo com entrega de alguns prémios
14 de Junho de 2011 - entrega dos prémios no Evento Regional SeguraNet
10. Disposições finais
A Direcção Regional de Educação do Centro reserva-se no direito de alterar, a qualquer momento, o regulamento,
sempre que entenda necessário esclarecer algum ponto, tornando-se as alterações efectivas após a sua publicação
no sítio www.drec.min-edu.pt. Serão recusados os trabalhos que não respeitarem escrupulosa e integralmente o
conteúdo deste regulamento. Os conteúdos apresentados a concurso estão sujeitos às condições da licença Creative
Commons e deverão respeitar os direitos de autor. Qualquer decisão do júri não é passível de recurso.
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