IH LISBON’S SCHOLARSHIP COMPETITION 2015

REGULAMENTO

Preâmbulo – A International House Portugal organiza esta competição com dois objectivos
essenciais em mente: o primeiro é o de apoiar os professores de inglês na sua tarefa de
estimular o interesse dos alunos pelo estudo da língua. O segundo pretende proporcionar a 3
alunos, que se enquadram no perfil da competição, cursos de inglês de elevada qualidade e
experiências únicas às quais poderiam não ter acesso de outra forma.

1 – a International House irá organizar uma competição, destinada aos alunos dos 7º, 8º e 9º
anos de escolaridade que frequentam escolas públicas;

2 – a competição consistirá da realização de um teste de inglês, sob a forma de uma
composição com um máximo de 150 palavras, realizada em 45 minutos, subordinada a uma
temática definida pela IH Portugal;

3 – O material de divulgação associado a esta iniciativa será produzido pela International
House e atempadamente enviado às escolas para disseminação entre o maior número possível
de potenciais participantes;

4 – a realização da prova terá lugar localmente, nas instalações das escolas que decidirem
participar na competição, entre os dias 13 e 15 de Abril de 2015. Para tal, cada escola alocará
ao projecto os recursos que entender necessários. Não existe um número máximo de
candidatos inscritos em cada escola;

4.1. – o enunciado da prova será enviado às escolas até 6 horas antes da realização das
mesmas por correio eletrónico ou postal, mediante as possibilidades manifestadas pelas
escolas.

4.2. – os enunciados incluirão o tema da composição e um conjunto de orientações relativas,
por exemplo, à duração da prova e ao número específico (mínimo e máximo) de palavras a
utilizar, garantindo-se, deste modo, uma maior objetividade, transparência e equidade entre
as escolas e alunos participantes.

4.3. – o tema da composição será dado a conhecer aos alunos apenas na hora da realização da
prova, através da apresentação do enunciado.

5 – o grupo de professores de inglês de cada escola selecionará os dez melhores trabalhos
enviando-os, de seguida, à sua escola IH local, até ao dia 30 de Abril de 2015, que procederá à
seleção dos trabalhos que seguirão para a final nacional;

6 – Os trabalhos que passam à final serão avaliados por um júri nomeado pelas escolas IH
Portugal que participam no projecto, constituído por 3 elementos;

7 – Cada escola IH local remeterá para a final um máximo de 10% do total de trabalhos
recebidos das escolas públicas que, na sua área, participem na competição, até ao dia 15 de
Maio de 2015. Os trabalhos que chegam á final serão avaliados por um júri nacional, sendo os
vencedores anunciados no dia 29 de Maio de 2015;

8 – Serão atribuídas 3 bolsas de cursos no estrangeiro de duas semanas (primeiros prémios), a
usufruir durante o Verão de 2015. Adicionalmente, cada escola IH participante oferece,
localmente, uma bolsa de ano lectivo e uma bolsa de curso de Verão, destinadas a segundos e
terceiros prémios ou, no caso de um dos vencedores não pertencer ao raio de acção dessa
escola, como primeiros prémios locais.

9 – o grupo/professor de inglês das escolas que os alunos vencedores frequentarem receberão
um workshop de formação, mediante as disponibilidades locais de cada escola. Este prémio
poderá ser atribuído a um ou a vários elementos do grupo disciplinar que o partilharão ao
longo do ano letivo.

