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Concurso Cultural 

 

NATUREZA E OBJETIVOS 

 

Concurso Cultural é um concurso de cultura geral, promovido pelo Departamento de 

Ciências Sociais e Humanas do Colégio de Santa Maria, com os seguintes objetivos 

gerais: 

 

▪ Motivar o gosto por História e Geografia; 

▪ Incentivar a capacidade de memorização e de relacionar conteúdos; 

▪ Estimular o conhecimento da cultura geral. 

 

 

ESCALÕES 

 

Os alunos participantes serão distribuídos por três escalões, consoante o ciclo de 

escolaridade frequentado: 

 

▪ Escalão A1: alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

▪ Escalão B: alunos do 2.º Ciclo do Ensino Básico  

▪ Escalão C: alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico 
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ETAPAS 

 

O concurso de cultura geral decorrerá em três etapas, uma por período, com diferentes 

temas: 

 

▪ 1.º período (29 DE NOVEMBRO2): 

 

Escalão B – Portugal e Península Ibérica 

➢ Personalidades históricas (Reis, Exploradores, Presidentes da República); 

➢ Rios, oceanos, continentes, relevo (montanhas, vales, planaltos, 

serras…); 

➢ Clima e vegetação; 

➢ Divisão administrativa de Portugal (NUT II e III e distritos). 

 

           Escalão C – Europa e Mundo 

➢ Países, bandeiras e capitais europeias; 

➢ Rios, oceanos, continentes, relevo (montanhas, vales, planaltos, 

serras…); 

➢ União Europeia (Espaço Schengen, Zona Euro, Órgãos Administrativos, 

Tratados importantes); 

➢ Personalidades históricas (Reis, Presidentes da República Portuguesa, 

Cientistas e Filósofos). 
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▪ 2.º período (28 de MARÇO3): 

 

Escalão B – Portugal e Península Ibérica 

➢ Personalidades históricas até ao Século XX (Músicos, Escritores, Pintores, 

Cientistas; Desportistas…); 

➢ Acontecimentos históricos até ao Século XX (Guerras, Batalhas, 

Descobrimentos); 

➢ História da Península Ibérica (Povos, aspetos culturais e linguísticos…) 

➢ Gastronomia. 

 

           Escalão C – Europa e Mundo 

➢ Personalidades históricas até ao Século XX (Músicos, Escritores, Pintores, 

Cientistas; Desportistas…); 

➢ Acontecimentos até ao Século XX (Tratados, Invenções, Guerras, 

Desporto…); 

➢ Organismos Mundiais (ONU, CPLP, NATO, UNICEF, PALOP, UNESCO, 

OMS…); 

➢ Países, bandeiras e capitais do Mundo. 
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▪ 3.º período (30 DE MAIO4):  

 
 
Escalão B – Portugal e Península Ibérica 

➢ Rios, oceanos, continentes, relevo (montanhas, vales, planaltos, 

serras…); 

➢ Clima e vegetação; 

➢ Divisão administrativa de Portugal (NUT II e III e distritos); 

➢ Personalidades e acontecimentos do Século XXI; 

➢ História da Península Ibérica (Povos, aspetos culturais e linguísticos…) 

➢ Gastronomia. 

 

           Escalão C – Europa e Mundo 

➢ Rios, oceanos, continentes, relevo (montanhas, vales, planaltos, 

serras…); 

➢ União Europeia (Espaço Schengen, Zona Euro, Órgãos Administrativos, 

Tratados importantes); 

➢ Personalidades e acontecimentos do Século XXI; 

➢ Organismos Mundiais (ONU, CPLP, NATO, UNICEF, PALOP, UNESCO, 

OMS…); 

➢ Países, bandeiras e capitais da Europa e do Mundo. 

➢ Formato visual dos países da Europa e do Mundo. 
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Os alunos que pretenderem participar terão de se inscrever até dia 24 de 

novembro. 

 
 

FORMATO 
 
O Concurso Cultural será realizado em formato kahoot ou equivalente em regime 

presencial. 

A prova nas duas primeiras fases terá a duração de 30 minutos. 

A fase final será também em regime presencial, em formato de concurso televisivo5. 

As três fases somam pontos contabilizados na prova final.  

O(A) vencedor(a) será quem somar o maior número de pontos, sendo determinados da 

mesma forma os 2.º e 3.º lugares. 

 
 
 
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
A comunicação durante o ano letivo será realizada em canal próprio no Teams. 

Os resultados serão anunciados em data a divulgar ao longo do ano letivo, no website 

e na página do Facebook do Colégio de Santa Maria. 

 

 
PRÉMIOS 
 
Todos os concorrentes receberão um diploma de participação. 

 

Serão ainda atribuídos os seguintes prémios: 

Vencedores dos 2.º e 3.º Ciclos:  

▪ 1.º prémio no valor de 50€ 

▪ 2.º prémio no valor de 30€ 

▪ 3.º prémio no valor de 20€ 

 

A entrega dos diplomas e dos prémios será realizada em cerimónia pública, durante o 

mês de junho de 2022. 
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NORMAS 

 

Os alunos que não comparecem a uma das duas fases iniciais não somam pontos. 

 

A não comparência às duas fases ficam eliminados automaticamente, bem como, a não 

comparência na fase final. 

 

O júri reserva-se o direito de desclassificar alunos que não cumpram com as normas de 

conduta (utilização de cábulas, aparelhos eletrónicos não autorizados, responder em voz 

alta ou dar dicas de resposta). 

 

Das decisões do júri não haverá recurso. 


