Concurso Nacional 2021/2022

Introdução
A localização é um dos conceitos fundamentais da Educação Geográfica, tal como, a descrição do
território, das suas valências e das respetivas multifuncionalidades.
Neste concurso pretende-se promover a literacia espacial através da utilização de georreferenciação de
lugares e/ou de pontos de interesse em ambiente digital, contextualizando as Aprendizagens Essenciais
de Geografia, desde o 7º ano ao 12º ano, passando pelos cursos profissionais das áreas das Tecnologias e
do Turismo.
No 3º ciclo articulam-se os processos de georreferenciação com as temáticas - representações da terra e
localização absoluta, acessibilidades e transportes, usos e ocupações do solo (planta funcional) dos
diferentes lugares ou ruas de uma cidade, energia e água (produção, armazenamento e transporte),
património natural e construído, áreas de lazer, ecopontos, trilhos pedestres, entre outros.
No ensino secundário, para além dos processos de georreferenciação, pode-se utilizar a informação dos
mapas para questionar diferenças nos usos e ocupações do solo e estabelecer relações de
interdependência entre espaços. Nos cursos Profissionais de Turismo pode ser integrado em todas as
temáticas incluindo as disciplinas da área técnica.
O concurso “Põe os teus lugares no Mapa” permite um maior conhecimento dos “Lugares” de vivência
dos alunos, contribui para fortalecer a identidade territorial e para o desenvolvimento de uma cidadania
ativa.
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Regulamento
1. Objetivo
Manusear cartografia digital na plataforma de edição cartográfica online Map Creator com vista a
atualização da área envolvente dos lugares de vivência do aluno, terra natal ou a sua escola.
Conhecer o território, representando-o de forma georreferenciada e correta em cartografia digital.
Reforçar as Aprendizagens Essenciais de várias disciplinas (Geografia, Tecnologia, Computação...) através
de uma metodologia prática e real.
Expandir e atualizar o conteúdo dos mapas HERE, trazendo a experiência dos geógrafos especialistas para
a sala de aula.

2. Público-Alvo
Este concurso é dirigido a alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico, do Ensino Secundário e do Ensino
Profissional.
Podem concorrer todos os alunos de turmas do 3º Ciclo do Ensino Básico, do Ensino Secundário e do
Ensino Profissional sempre coordenados por um professor de Geografia.

3. Condições de Candidatura
Considera-se como candidato qualquer aluno do 3º Ciclo do Ensino Básico, do Ensino Secundário ou do
Ensino Profissional, desde que pertencente a uma turma supervisionada por um professor de Geografia
da Escola.
Os Alunos serão organizados por Escola. Cada Escola pertencerá a uma Comunidade de Utilizadores
distinta, como por exemplo: 12ºF, 11º A e 10ºC da Escola Secundária Padre António Vieira, farão todos
parte da Comunidade WEU-PRT-Escola Secundária Padre António Vieira de Lisboa.
A organização das comunidades de alunos e Escolas é da responsabilidade da HERE.
O Encarregado de Educação tem de autorizar a inscrição do seu educando neste concurso (através de uma
declaração).

4. Inscrição
Deve ser efetuada online através do seguinte endereço eletrónico: https://mapcreator.here.com/
Cada Comunidade deverá ter um Moderador (neste caso o Professor de Geografia), que funcionará como
ponto de contacto entre a Escola e a HERE.
Depois do registo, os alunos deverão enviar um e-mail para o professor com a indicação do endereço de
e-mail de registo e o nome de utilizador (só assim os poderemos adicionar à Comunidade da sua escola e
contabilizar as suas edições).
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O professor fará chegar à HERE a lista dos alunos participantes e respetivas autorizações dos Encarregados
de Educação. O professor moderador deverá inscrever-se também, através do seguinte formulário
https://forms.gle/UnXdPLpnjDi4i3mA8
Considera-se que ao efetuar o registo, entrar na Plataforma Map Creator e fazer um zoom in e zoom out
o aluno se encontra apto a editar e a participar no concurso.
Depois da inscrição da escola e respetivos alunos, a HERE fará formação para professores e alunos,
presencialmente ou através de videoconferência.

5. Prazos
As candidaturas deverão ser formalizadas junto da APROFGEO: aprofgeo@gmail.com
O período de inscrição decorre até 31 de janeiro de 2022.
O Projeto “Põe os teus lugares no Mapa” decorrerá entre outubro de 2021 e maio de 2022.
O anúncio dos resultados será feito a 6 de junho de 2022.
A entrega dos prémios é efetuada via correio para a escola ou na APROFGEO.

6. Critérios
Cada edição feita pelo aluno é avaliada e moderada pela HERE e só assim terá atribuição de pontos às
suas edições. Só contam para o concurso as edições validadas pela HERE, todas as que forem contra a
realidade serão rejeitadas.
A HERE reserva-se o direito de rejeitar edições abusivas ou que não se coadunem com os propósitos do
concurso.
Em caso de empate, considerar-se-ão as edições com maior qualidade em detrimento das de menor
qualidade.

7. Formação
A formação aos alunos de como utilizar a plataforma e participar no concurso poderá ser feita das
seguintes formas:
- On-line recurso a tecnologias como Skype/Webex
- Em sala de aula caso as escolas estejam situadas na AML ou AMP
- Na sede da APROFGEO para professores em conjunto com as Ações de Curta Duração
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8. Prémios
O Objetivo desta atividade será efetuar edições na área envolvente ao bairro de residência do aluno, terra
natal ou a sua escola.
• Edição em 3 categorias: Estradas, Pontos de Interesse e Números de Porta (adicionar, editar ou
remover) – 1 Ponto por edição
• Resolução de Alertas do Mapa - 2 Pontos por Alerta.
Certificados de participação para todos os alunos envolvidos e registados com um número mínimo de 250
edições.
1) Ensino Secundário (10º e 11º e 12º anos)
- 1º Prémio: Voucher Amazon no valor de 50 €
- 2º Prémio: Voucher Amazon no valor de 25 €
- 3º Prémio: Kit HERE (Contém: 1 saco de Pano, 1 pen USB 8GB, 1 caneca HERE, 1 carregador USB para
telemóveis, 1 gorro, autocolantes e uma ferramenta multifunções)
2) 3º Ciclo do Ensino Básico (7º, 8º e 9º ano)
- 1º Prémio: Voucher Amazon no valor de 50 €
- 2º Prémio: Voucher Amazon no valor de 25 €
- 3º Prémio: Kit HERE (Contém: 1 saco de Pano, 1 pen USB 8GB, 1 caneca HERE, 1 carregador USB para
telemóveis, 1 gorro, autocolantes e uma ferramenta multifunções)
Professor Moderador da escola vencedora – Amazon no valor de 50 €
Orçamento total dos prémios: 200€
Edições Mínimas para obter os prémios:
1º Prémio: 2500 edições validadas
2º Prémio: 1500 edições validadas
3º Prémio: 750 edições validadas

9. Comunicação de resultados
A Comunicação dos Resultados será efetuada por e-mail, sendo que será enviada para cada aluno/escola
um estado bissemanal, bem como através de um Grupo Privado de Facebook onde todos os inscritos
poderão pedir para serem adicionados.
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10. Júri
O Júri será constituído por elementos dos corpos gerentes da Associação de Professores de Geografia e
por elementos da HERE Technologies.
As decisões do júri são tomadas por maioria simples. Das decisões do júri não haverá recurso.

11. Outras Considerações
A inscrição através da plataforma implica a aceitação deste regulamento bem como de todos os direitos
legais adjacentes ao mesmo.
Se, por qualquer motivo, o concurso não se puder realizar, os candidatos não terão direito a qualquer
indemnização.
O envio da inscrição implica a aceitação deste regulamento e de todos os seus artigos.
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