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ESCOLA SECUNDÁRIA DE SÁ DA BANDEIRA
XVIII ENCONTRO INTERNACIONAL DE JOVENS CIENTISTAS DAS ESCOLAS ASSOCIADAS DA UNESCO

Tema: ENTENDIMENTO GLOBAL – que papel para os jovens cientistas?
13-16JAN2016
REGULAMENTO
Inscrições
1. As candidaturas para participação são apresentadas por grupos de dois estudantes
do Ensino Secundário, via mensagem eletrónica.
2. A inscrição definitiva será feita em função da qualidade e originalidade do trabalho a
apresentar, do cumprimento dos prazos para a entrega dos documentos constantes
deste Regulamento e do número de vagas existente.
3. A candidatura e a participação só são consideradas válidas depois da apresentação
das autorizações do Encarregado de Educação.
Participantes
1. Os alunos participantes deverão: ter idade IGUAL OU SUPERIOR A 16 ANOS à data do
Encontro, estar interessados no tema e no programa, ter sentido de
responsabilidade, facilidade de comunicação em inglês e capacidade de integração
em grupos de trabalho.
2. A fim de facilitar a circulação em zonas da ESSB reservadas ao Encontro e nos
almoços, deve ser usado, de forma visível, o cartão com a identificação de
participante.
3. Durante o Encontro, cada participante deve fazer-se acompanhar da Agenda que lhe
será oferecida e que terá a indicação dos locais, horários, tipo das atividades e outras
indicações úteis.
Alojamento e refeições
1. Professores acompanhantes e participantes ficarão alojados no Centro Associativo de
Alojamento e Restauração da Fonte Boa - Quinta da Fonte Boa (antiga Estação
Zootécnica Nacional).
2. A manutenção do bom estado do mobiliário e das instalações é da responsabilidade
dos ocupantes de cada quarto.
3. Os almoços serão tomados em refeitórios escolares e os jantares em local a
determinar.
Apoios:
1. A Escola Secundária de Sá da Bandeira e a Associação de Pais, coorganizadores do
Encontro, estão a envidar todos os esforços para garantir o alojamento e as refeições
(desde o almoço do dia 13 de janeiro até ao pequeno almoço do dia 16 de janeiro.
2. Se os apoios obtidos não forem suficientes para a cobertura das despesas, o défice
deverá ser suportado por contributo dos participantes à Associação de Pais da ESSB.
Nesta fase não é possível prever o montante deste contributo.

Transportes
1. A Câmara Municipal de Santarém oferece os transportes durante o Encontro.
Observações:
A Organização espera que, na data prevista para a inscrição definitiva dos participantes, a
situação relativa ao apoio financeiro esteja definida.

Todas as mensagens de correio electrónico relacionadas com o Encontro devem ser
endereçadas SIMULTANEAMENTE para:
josebarrao@sapo.pt; e vanda.salvaterra@agrupamentosabandeira.pt

e deverão ter como assunto: XVIIIEIJCEAUNESCO. Sem esta indicação, a mensagem não será
lida.

