
 

 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE SÁ DA BANDEIRA 
SANTARÉM - PORTUGAL 

XX ENCONTRO INTERNACIONAL DE JOVENS CIENTISTAS DAS ESCOLAS ASSOCIADAS DA UNESCO 

 
 Tema: Património Cultural Imaterial – da Memória para a Sustentabilidade   
 
10-13JAN2018 

 
REGULAMENTO  

INSCRIÇÕES 
1. Na primeira fase será feita a inscrição da Escola.  
2. A inscrição dos participantes só será solicitada às escolas inscritas.  
3. Considerando os condicionalismos vigentes, o número máximo de escolas com 

participação presencial será de 16:  

     5 de Portugal,  

     2 da CPLP1 

     4 de Espanha,  

     5 de outros países.  
4. Depois de terminado o prazo de inscrição das escolas, as vagas existentes serão 

preenchidas com escolas em lista de espera, seguindo a ordem por que foram 
recebidas as inscrições. 

5. O número máximo de comunicações de escolas com participação não presencial é 
de cinco. 

 
PARTICIPANTES E PROFESSORES ACOMPANHANTES 

1. Os alunos participantes, dois por escola, de preferência um aluno e uma aluna, com 
idade IGUAL OU SUPERIOR A 16 ANOS, devem estar interessados no tema, na 
metodologia e no programa; ter sentido de responsabilidade, facilidade de 
comunicação em inglês e capacidade de integração em grupos de trabalho.  

2. Em casos específicos, devidamente justificados, os organizadores poderão aceitar a 
inscrição de três, ou mais, alunos por escola. 

3. Se, depois de terminadas as inscrições, houver vagas e não existirem escolas em 
lista de espera, os lugares vagos poderão ser redistribuídos pelas escolas inscritas.  

4. A fim de facilitar a circulação em zonas reservadas ao Encontro, nas visitas e nas 
refeições, deve ser usado, de forma visível, o cartão com a identificação de 
participante. 

5. Cada participante deve fazer-se acompanhar da Agenda que tem a indicação dos 
locais e horários das atividades, contactos dos organizadores, textos de apoio e 
outras indicações úteis.  

6. Os professores acompanhantes, um por escola, devem colaborar com os 
organizadores do Encontro de modo a ser assegurado o cumprimento dos horários, o 
envolvimento dos alunos nas atividades e o cumprimento de boas regras de 
convivência. 

 
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. No período da noite os alunos devem acautelar um comportamento que permita o 
descanso de todos. 
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4. A Organização está a envidar todos os esforços para garantir o alojamento e as 

refeições (desde o almoço do dia 10 de janeiro até ao pequeno almoço do dia 13 de 
janeiro) e, para as escolas de outros países, também o alojamento no dia 9 e o 
pequeno-almoço do dia 10.  

5. Se os apoios obtidos não forem suficientes para a cobertura das despesas, a verba 
em falta virá a ser suportada por contributo dos participantes à Associação de Pais 
da ESSB, coorganizadora do Encontro.  

 
TRANSPORTES 

1. Por limitações orçamentais não podem ser oferecidas as viagens entre as escolas 
participantes e a ESSB, em Santarém.  

2. A Câmara Municipal de Santarém oferece os transportes durante o Encontro.  
 
ATIVIDADES A REALIZAR PELAS ESCOLAS PARTICIPANTES 

1. Desenvolvimento de um projeto de acordo com o tema geral e com o subtema 
escolhido. 

2. Resumo da comunicação, até vinte linhas, na língua materna e/ou em inglês. 
3. Resumo da comunicação, até duas páginas A4, em inglês. 
4. Um poster da comunicação, em inglês em formato A3 (420x297 mm). 
5. Apoio visual (Power Point ou vídeo) da comunicação oral. Se a comunicação for 

apresentada na língua materna, o apoio visual deverá ser legendado em inglês. 
6. Quatro fotografias antigas ou atuais para uma exposição com tema: “Da Memória 

para a Sustentabilidade” com a respetiva legenda na língua materna e em inglês. 
Temas sugeridos:  

 Agricultura 

 Artesanato 

 Ferramentas de ofícios tradicionais 

 Pescas     

 Tradições festivas     

 Trajes tradicionais     
7. Uma atividade para animação de tempos livres, com a duração máxima de cinco 

minutos, numa das seguintes áreas: 

      Apresentação de objetos de artesanato      

      Canções e/ou músicas tradicionais   

 Gastronomia típica      

      Lendas e costumes     

      Lugares / Toponímia 

      Música 

      Objetos / ferramentas e utensílios tradicionais  

      Saberes e ofícios tradicionais    

      Tradições festivas     

      Trajes tradicionais     
 
Nota - Para as atividades de ocupação de tempos livres, a única tecnologia que poderá ser posta 

à disposição dos participantes será um leitor de CDs e colunas de som.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
CALENDÁRIO DAS AÇÕES A DESENVOLVER ANTES DO ENCONTRO 

1. A ESSB enviará: Data limite 

1. Ficha para inscrição das escolas 04-03-2017 

2. Ficha para Inscrição dos participantes  16-10-2017 

2. The participating School will send: 
1. Ficha de Inscrição da Escola com informação provisória do subtema e do 

título da comunicação 
17-03-2017 

2. 
Ficha de Inscrição dos Participantes com a informação definitiva do título e 
do subtema 

31-10-2017 

3. Resumo da comunicação, até vinte linhas  10-11-2017 

4. 4 fotografias para a exposição 20-11-2017 

5. Resumo da comunicação, até duas páginas A4  30-11-2017 

6. Via postal, o poster formato A3, da comunicação  30-11-2017 

7. Informação sobre a atividade para animação de tempos livres 30-11-2017 

8. Apoio visual (Power Point, vídeo, ou outro) da comunicação oral 18-12-2017 

 
OBSERVAÇÕES: 

     Todas as mensagens de correio eletrónico relacionadas com o Encontro devem ser 
endereçadas SIMULTANEAMENTE a: josebarrao@sapo.pt e a 
 vanda.salvaterra@agrupamentosabandeira.pt e deverão ter como assunto: 
XXEIJCEAUNESCO. Sem esta indicação, a mensagem não será lida. 
 

 Envio do poster da comunicação, VIA POSTAL, para:  
XX ENCONTRO INTERNACIONAL DE JOVENS CIENTISTAS DAS ESCOLAS 
ASSOCIADAS DA UNESCO 
A/C Dra. Vanda Salvaterra 
Escola Secundária de Sá da Bandeira 
R. Dra. Maria Inês Schäller Dias 
2000-139 SANTARÉM 
PORTUGAL 
 

   Este Regulamento deve ser dado a conhecer aos professores: responsável pelo 
projeto e acompanhante, bem como aos alunos participantes.  
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20th INTERNATIONAL MEETING OF YOUNG SCIENTISTS OF UNESCO ASSOCIATED SCHOOLS 

 
Theme: Intangible Cultural Heritage - from Memory to Sustainability 
 
2018 JAN10-13 
 
 

REGULATION 
REGISTRATIONS 

1. In the first phase, Schools will be registered. 
2. Registration of participants will only be requested by the registered schools. 

3. Considering the existing constraints, 16 will be the maximum number of schools present 
at the meeting: 

 5 from Portugal, 

 2 from CPLP2 

 4 from Spain, 

 5 from other countries. 
4. After the deadline for the enrolment of schools, the existing vacancies will be filled with 

schools on the waiting list, following the order in which the registrations were received. 
5.  The maximum number of communications from non-present schools is five. 

 
PARTICIPANTS AND ACCOMPANYING TEACHERS 

1. Participating students, two per school, preferably one girl and one boy, minimum 
16years old, must be interested in the subject, methodology and programme; they must 
also be responsible, fluent in English and  willing to integrate into work groups. 

2. In specific and duly justified cases, the organizers may accept the enrolment of three, or 
more, students per school. 

3. If, after registration is completed, there are still vacancies and there are no schools on 
the waiting list, the vacant posts may be redistributed among the registered schools. 

4. In order to facilitate movement in ESSB areas reserved for the Meeting, visits and meals, 
the card with the participant identification must be clearly visible. 

5. Each participant must be accompanied by the Agenda which indicates the places and 
times of the activities, contacts of the organizers, supporting texts and other useful 
information. 

6. The accompanying teachers, one per school, are expected collaborate with the 
organizers of the Meeting in order to ensure the respect the schedules, the involvement 
of the students in the activities and a good social behaviour. 

 
ACCOMMODATION AND MEALS 

1. Accompanying teachers and participants will be lodged in the Centre of Accommodation 
and Restaurant of Fonte Boa - Quinta da Fonte Boa (former National Zoo Technical 
Station). 

2. The maintenance of the good condition of the furniture and facilities is the responsibility 
of the occupants of each room.  

3. During the period of the night students must respect the right to sleep and rest of 
everyone at the premises. 

4. The Organization is making every effort to ensure accommodation and meals (from lunch 
time on January, 10th until breakfast on January, 13th) and for schools from other 

countries, accommodation is also provided on the 9th and breakfast on the 10th January. 
5. If the funds obtained are insufficient to cover the expenses, the deficit will be supported 

by the contribution of the participants to the ESSB Parents Association, co-organizer of 
the Meeting. 

 

                                                 
2 Community of  the Portuguese Speaking Countries 



 

 

 

 
TRANSPORT 

1. Due to budgetary limitations, travel expenses from the participating schools location to 
ESSB in Santarém will not be offered. 

3. The Municipal Council of Santarém offers transportation during the Meeting. 
 
ACTIVITIES TO BE PERFORMED BY THE PARTICIPATING SCHOOLS 

1. Development of a project according to the general theme and the chosen sub-theme. 
2. Summary of the communication, up to 20 lines, in the mother tongue and / or in English. 
3. Summary of the communication, up to two A4 pages, in English. 
4. A communication poster, in English in A3 format (420x297 mm). 
5. Visual support (Power Point or video) of oral communication. If the communication is 

presented in the mother tongue, visual support should be subtitled in English.  
6. Four antique or current photographs for an exhibition with the theme "From Memory to 

Sustainability" subtitled in the mother tongue and in English. Suggested topics: 

 Agriculture 

 Crafts 

 Traditional crafts tools 

 Fishing 

 Festive traditions 

 Traditional Costumes 
7. A leisure activity, five-minute long maximum, in one of the following areas: 

 Presentation of handicraft products 

 Modern and/or traditional songs 

 Typical gastronomy 

 Legends and customs 

 Places / Place names etimology 

 Music 

 Traditional objects / tools and utensils 

 Traditional knowledge and crafts 

 Festive traditions 

 Traditional Costumes 
 
 
Note: For the leisure activities the only technological devices available will be a CD record –
player and sound columns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 

 

 
Calendar of the actions to be developed  before the meeting:  

1. The ESSB shall send: Deadline 

1.  The school registration Form 2017-03-04 

2. The participants’ registration form   2017-10-16 

2. The participating school will send: 

1. School Registration Form with provisional information of the sub-theme and 
title of the communication 

2017-03-17 

2. 
Participants' Registration Form with definitive information on the title and 
sub-theme 

2017-10-31 

3. Communication summary, up to 20 lines 2017-11-10 

4. 4 photos for the exhibition 2017-11-20 

5. Communication summary, up to two A4 pages 2017-11-30 

6. The communication poster,  format A3( sent by mail) 2017-11-30 

7. Information about the leisure activities to be presented 2017-11-30 

8. Visual support of the oral communication(Power Point, video, or other) 2017-12-18 

 
OBSERVATIONS: 

 All e-mails related to the Meeting should be addressed SIMULTANEOUSLY to: 
josebarrao@sapo.pt and 
vanda.salvaterra@agrupamentosabandeira.pt  
and should have as subject: XXEIJCEAUNESCO. Without this indication, the message will 
not be read. 
 

 Sending of the poster communication, BY MAIL, for: 
XX INTERNATIONAL MEETING OF YOUNG SCIENTISTS OF THE UNESCO ASSOCIATED SCHOOLS 
A/C Dra. Vanda Salvaterra 
Escola Secundária de Sá da Bandeira 
R. Dra. Maria Inês Schäller Dias 
2000-139 SANTARÉM 
PORTUGAL 

 

 The teacher responsible for the project, the accompanying teacher and the 
participating students must know and accept this Regulation. 
 


