Regras de participação
I - ENTIDADES PROMOTORAS
A Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis (CMOA), as Bibliotecas Escolares (BE) dos
Agrupamentos de Escolas do Município e o Centro de Formação de Associação de
Escolas de Arouca, Vale de Cambra e Oliveira de Azeméis (CFAE AVCOA) promovem em
parceria o terceiro Campeonato de Pesquisa na internet designado PesquisOAz.
II - OBJETIVO
O objetivo central da 3ª Edição do PesquisOAz é contribuir para a aquisição e o
desenvolvimento de competências definidas no Perfil dos Alunos à saida da
Escolaridade Obrigatória, nas Áreas da Informação e Comunicação e Raciocínio e
Resolução de Problemas, no contexto do Referencial “Aprender com a Biblioteca
Escolar”, a saber:
● Utilizar e dominar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar,
validar e mobilizar informação, de forma crítica e autónoma, verificando
diferentes fontes documentais e a sua credibilidade;
● Transformar a informação em conhecimento;
● Colaborar em diferentes contextos comunicativos, de forma adequada e segura,
interpretar informação, planear e conduzir pesquisas;
● Adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e
competição;
● Usar diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede.

Regras de participação PesquisOAz 2022
Página 1 de 4

III - DESTINATÁRIOS
Podem participar na 3ª Edição do PesquisOAz todos/as os/as alunos/as das escolas dos
concelhos de Oliveira de Azeméis, S. João da Madeira, Vale de Cambra, Santa Maria da
Feira, Espinho, Arouca e Castelo de Paiva a frequentar o 2.º CEB, o 3.º CEB, o Ensino
Secundário e o Ensino Profissional.

IV - CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO E FASEAMENTO
Todos os Agrupamentos de Escolas dos Municípios acima referidos são convidados a
participar neste evento, tendo como principais dinamizadores os Professores
Bibliotecários e as suas equipas, com a colaboração dos docentes de Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC) ou de outras áreas do conhecimento.
Os alunos devem inscrever-se neste desafio nas respetivas Bibliotecas Escolares ou
junto dos professores de TIC, ou outros.
A participação implica o conhecimento prévio das regras aqui expostas, por parte dos
participantes, e requer a apresentação, junto do professor bibliotecário do seu
agrupamento, dos seguintes documentos:
●Cartão de Cidadão ou
●Cartão de estudante
●No caso de menores de 18 anos, é necessária a apresentação de
autorização do Encarregado de Educação para participação e captação
de imagem, a disponibilizar pela organização do evento.

Fase 1 – Fase Escolar

a) Formação
1. Serão realizadas sessões de formação para os alunos inscritos pelos Professores
Bibliotecários e/ou Professores de TIC, ou outros dinamizadores;
2. As sessões de formação terão como base o Guião de Formação PesquisOAz, a
disponibilizar

previamente

na

https://pesquisoaz.wixsite.com/index,

página
bem

do

como

um

Campeonato
módulo

de

experimentação com perguntas do campeonato anterior;
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3. A formação será realizada nas escolas até ao final da Semana da Leitura, de 7 a
11 de março.

b) Provas
1. Os alunos de cada agrupamento irão realizar online (com recurso a
computadores, smartphones ou tablets e à plataforma Quizizz) as provas de
seleção até serem apurados os representantes de cada agrupamento para a
Fase Final. Por questões de saúde pública e obrigatoriedade de distanciamento
físico, as provas serão individuais.
2. A Fase Escolar é composta por uma prova eliminatória online, que terá 20
perguntas.
3. Por agrupamento, serão selecionados os 3 primeiros classificados de cada nível
de ensino, que passarão à fase final.
4. A seriação dos resultados será feita em função do maior número de respostas
certas. Em caso de igualdade, o desempate será feito através de:
a. maior pontuação;
b. menor tempo da realização da prova.

Fase 2 - Fase Final

Esta fase realiza-se também online, e é composta por uma Prova Final com 20
perguntas.

V – CONSTITUIÇÃO DO JÚRI

O Júri do PesquisOAz é constituído por 2 elementos da equipa envolvida na
organização do evento e por 1 elemento representante da Câmara Municipal de
Oliveira de Azeméis, a quem caberá o papel de Presidente do júri. O Júri tem as
seguintes funções:
● Inspecionar e controlar as respostas e tempos de resolução de cada prova;
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● Verificar e validar resultados de avaliação e classificação;
● Validar os resultados dos vencedores.
As decisões do júri não estão sujeitas a recurso.
VI. PRÉMIOS

Serão atribuídos prémios ao melhor classificado em cada nível de ensino.
Os prémios serão oferecidos pelas entidades organizadoras.
A sessão de entrega de prémios irá decorrer em dia a anunciar oportunamente, na
Biblioteca Municipal Ferreira de Castro.

VII. CALENDARIZAÇÃO

PesquisOAz
Formação nas escolas
Eliminatórias nas escolas

Divulgação de resultados

A partir da segunda quinzena de fevereiro.
As provas estarão abertas entre as 8h15 do dia 7 até
às 17h30 de 11 de março.
Serão publicados a 16 de março no site do
Campeonato os apurados para a fase final.

Fase final – Prova Final

11 de maio.

Entrega de prémios

Palco das Letras a 20 de maio.
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