
Parcerias 

Parceiros regionais 

 Escolas não agrupadas; 

 Agrupamento de escolas; 

 Municípios; 

 Comunidades Intermunicipais; 

 Centros de Formação de Professores . 

Destinatários 

O concurso destina-se a equipas de 2 a 
3 alunos, todos do mesmo ciclo de en-
sino, do distrito de Leiria. 

A equipa deve ser coordenada por um 
professor acompanhante. 

 

Inscrições 

A inscrição no concurso deve ser efetu-
ada pelo professor acompanhante, na 
página do concurso: 

http://ciber-challenge.pt 

 

Regulamento 

Encontra-se disponível para consulta 
na página do concurso: 

http://ciber-challenge.pt  

 

Do regulamento constam as disposi-
ções gerais do concurso, bem como es-
pecificações relativas aos tipos e forma-
tos de trabalhos a submeter de acordo 
com a respetiva categoria. 

 

 

 

Cria a tua equipa e concorre! 
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Contatos 
 

Comando Geral da GNR, Largo do Carmo, 
1200-092, Lisboa. Telefone: 213 217 000 
 

GNR Leiria, Tenente-Coronel Carlos Ra-
mos, 244 830 150, ct.lra.soiirp@gnr.pt 
 

CCEMS, José Manteigas, 244 765 933, 
jmfm@ccems.pt  



 

Eliminatórias 

 
 1.ª Escolar; 

 2.ª Concelhia; 

 Final distrital em Leiria. 

 

Cronograma 

 
 Divulgação e abertura do concurso 

(janeiro de 2016); 

 Envio da prova criativa (até uma 
semana antes de cada prova 
presencial); 

 Prova de Escola (abril de 2016); 

 Prova Concelhia (maio de 2016); 

 Prova Distrital (junho 2016). 

 

Prémios 

 
 Serão atribuídos prémios por 

categoria, de acordo com a 
classificação atribuída pelo júri a 
constituir para o efeito. 

 Os vencedores são divulgados na 
página do concurso. 

 

Categorias 

 
O concurso têm 3 categorias: 

 A1 – 2.º Ciclo; 

 A2 – 3.º Ciclo; 

 B – Ensino Secundário. 

 

 

 

Provas 

 
Prova Criativa: trabalho autónomo dos 
alunos, cuja submissão os qualifica para as 
provas seguintes. 

 

O concurso terá, por eliminatória, até 3 
momentos de Prova Presencial: 

 Prova de Conhecimentos 

 Desafios/Resolução de Problemas; 

 Challengers. 

 

Objetivos 

 

 Promover nos alunos a interiorização 
de direitos e deveres de Cidadania na 
dimensão Ciberespaço; 

 Contribuir para que os alunos estejam 
mais atentos para os cuidados de 
segurança a considerar na sua 
interação com o Ciberespaço, 
prevenindo comportamento de riscos 
neste domínio; 

 Contribuir para a interiorização do 
sentimento de segurança individual 
através da adoção de regras de 
segurança digital; 

 Contribuir para o espírito de equipa, de 
colaboração, de cooperação, e de 
desenvolvimento da comunicação 
interpessoal entre grupos; 

 Contribuir para o reforçar os laços de 
confiança e o aumento de proximidade 
entre os jovens e a comunidade 
(alunos, família, escola, GNR, 
empresas, etc), segundo dinâmicas 
ativas de segurança participativa que 
permitam a edificação de um 
Ciberespaço aberto seguro e livre; 

 Incentivar um espírito de competição 
saudável através do envolvimento da 
comunidade educat iva (pais , 
encarregados de educação; professores 
e técnicos ligados ao ensino e 
formação) na discussão de um tema 
público e de interesse comum.  


