
 

 

 
 
 
No âmbito da Presidência 
uma conferência subordinada ao tema:
Criatividade: as respostas das escolas aos desafios
futuro”.  
 
1. OBJECTIVOS 
Os objectivos da conferência são

• enaltecer a inovação e criatividade como condição para a 
competitividade das economias europeias e consequentemente como 
condição para a coesão social e para o bem

• promover a inovação e a criatividade como resposta
da formação

• definir as condições e medidas necessárias para as escolas
indivíduos estarem apto

 
Durante esta conferência serão apresentados exemplos de boas práticas sobre 
como as escolas europeias 
que abordagens inovadoras utilizam na sua pratica pedagógica. Serão, também, 
apresentados pequenos spots de crianças, jovens e professores que expressem as 
suas opiniões sobre a inovação e c
 
2. QUEM PODE PARTICIPAR? 
Todas as escolas, com uma ou mais equipas
 
3. COMO PARTICIPAR? 
 
Há duas modalidades de participação podendo cada escola candidatar
a ambas. São elas: Exemplos de Boas Práticas e/ou 
 
I. EXEMPLOS DE BOAS PRÁT

pequena apresentação
conteúdos, grupo alvo, resultados
acompanhar por materiais e produtos 
spots vídeo, música etc.
É indispensável o envio 
dos alunos que apareçam nas 
conferência).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESAFIO:  
Promovendo a Inovação e a Criatividade
 

 Eslovena do Conselho da União Europeia será organizada 
uma conferência subordinada ao tema: “Promovendo a Inova

as respostas das escolas aos desafios das sociedades do 

Os objectivos da conferência são:  
a inovação e criatividade como condição para a 

competitividade das economias europeias e consequentemente como 
condição para a coesão social e para o bem-estar dos cidadãos

a inovação e a criatividade como resposta,
formação, aos desafios das sociedades modernas;  

as condições e medidas necessárias para as escolas
indivíduos estarem aptos a promover a criatividade e a 

Durante esta conferência serão apresentados exemplos de boas práticas sobre 
europeias promovem e estimulam a inovação e a criatividade e 

que abordagens inovadoras utilizam na sua pratica pedagógica. Serão, também, 
apresentados pequenos spots de crianças, jovens e professores que expressem as 
suas opiniões sobre a inovação e criatividade na escola. 

QUEM PODE PARTICIPAR?  
Todas as escolas, com uma ou mais equipas, constituídas por alunos e professores.

 

Há duas modalidades de participação podendo cada escola candidatar
a ambas. São elas: Exemplos de Boas Práticas e/ou Vídeo Spots. 

XEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS: A participação nesta modalidade requer uma 
equena apresentação, de 1 a 2 páginas, que inclua: objectivos, metodologia, 

, grupo alvo, resultados. Esta apresentação deve fazer
materiais e produtos ilustrativos do trabalho realizado (

spots vídeo, música etc.) e estar disponível em formato electrónico.
o envio das autorizações dos pais ou encarregados de educação 

apareçam nas imagens, para a emissão em público (na 
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será organizada 
Inovação e a 

das sociedades do 

a inovação e criatividade como condição para a 
competitividade das economias europeias e consequentemente como 

estar dos cidadãos;  
, da educação e 
 

as condições e medidas necessárias para as escolas e os 
a inovação.  

Durante esta conferência serão apresentados exemplos de boas práticas sobre 
promovem e estimulam a inovação e a criatividade e 

que abordagens inovadoras utilizam na sua pratica pedagógica. Serão, também, 
apresentados pequenos spots de crianças, jovens e professores que expressem as 

constituídas por alunos e professores.  

Há duas modalidades de participação podendo cada escola candidatar-se a uma ou 

: A participação nesta modalidade requer uma 
objectivos, metodologia, 

presentação deve fazer-se 
do trabalho realizado (fotos, 

l em formato electrónico.  
das autorizações dos pais ou encarregados de educação 

emissão em público (na 
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II. VIDEO SPOTS: A participação nesta modalidade requer a produção de spots que 
não deverão exceder os 3-4 minutos e deverão estar, preferencialmente, em 
formato “avi”, “mpeg4”, “wmv”. Serão escolhidos dois das escolas de 1º ciclo 
ou jardins-de-infância, e dois de 2º, 3ºciclo e secundário. Tendo em conta que 
o propósito destes spots é servirem de testemunho, deverão ser colocadas as 
seguintes questões:  

• Aos mais pequenos: A escola é…? (Porquê…?) O que é a 
“criatividade”? 

• Aos Adolescentes: Quais são as circunstâncias em que sentes que 
podes ser criativo, desenvolver livremente as tuas ideias e levá-las a 
cabo na tua escola? Qual seria para ti a escola ideal, a escola do 
futuro? 

• Professores: em que momentos sente que pode ser criativo no seu 
trabalho? De que forma estimula a criatividade dos seus alunos?  

É obrigatório o envio das autorizações dos pais ou encarregados de educação 
dos alunos que apareçam nas imagens, para a emissão em público na 
conferência. 
 

4. BENEFÍCIOS  
Como recompensa pela participação nestas actividades, para além de os trabalhos 
representarem Portugal neste evento e da respectiva divulgação, as escolas e 
respectivos autores receberão um CD com todos os materiais compilados, alguns 
itens da Presidência Eslovena e uma lembrança da DGIDC/ECRIE. 
 
5. COMO SERÁ FEITA A SELECÇÃO? 
A Selecção dos trabalhos será feita por um júri constituído por elementos da 
DGIDC/ECRIE e dos centros de competência.  
 
6. PARA ONDE ENVIAR OS TRABALHOS? 
Os contributos deverão ser enviados pelo Conselho Executivo, em CD, via correio 
postal para a DGIDC/ ECRIE endereçados a: 
A/C DESAFIO: Promovendo a Inovação e a Criatividade 
DGIDC - Eq. Computadores Redes e Internet na Escola (CRIE) 
Av. Infante Santo, nº2, 8º 
1350-178 Lisboa 
 
Deverão ainda ser acompanhados da ficha de identificação dos participantes e 
seguintes documentos: 

1. Ficha de identificação: 
a. Identificação da escola 
b. Identificação do(s) professor(es) 
c. Identificação do(s) aluno(s)  

2. Autorizações dos pais/encarregados de educação 
 
 
7. PRAZOS E REGRAS 
Os contributos deverão chegar à ECRIE até ao dia 15 de Fevereiro de 2008.  
A falta de qualquer um dos elementos mencionados atrás é eliminatória. 
 
8. INFORMAÇÕES  
Qualquer esclarecimento adicional poderá contactar: 
DGIDC - Eq. Computadores Redes e Internet na Escola (ECRIE) 
Telf.: 213 944 801 
Fax: 213 944 802  
Email: info@crie.min-edu.pt  
www.crie.min-edu.pt  


